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A L K U S A N AT

Jotkut opiskelevat ja harrastavat matematiikkaa vain siksi,
että se on mukavaa ja ajattelua kehittävää. Tällaiset syyt
eivät kuitenkaan riitä kaikille. Mikä saisi opiskelijan innos-
tumaan ja kiinnostumaan matematiikasta?

Koulussa kiinnostusta matematiikkaan pyritään herät-
tämään usein soveltavilla tai käytännöllisillä ongelmilla.
Kuitenkin tällaiset ongelmat jäävät helposti perusasioiden
opettelun varjoon. Lisäksi ”käytännölliset” tehtävät ovat
usein jotenkin teennäisiä, sillä alkeismatematiikka työväli-
neenä rajaa mahdollisia ongelmia – oikea elämä vaatii kou-
lukurssia monimutkaisempaa matematiikkaa.

Lopulta tärkein motivaatio matematiikan opiskelulle lie-
neekin tieto siitä, että matematiikka on tärkeä työkalu luon-
nontieteissä ja monella muullakin alalla. Matematiikan opis-
kelu on siis satsaus tulevaisuuteen. Se, miksi näin on, jää
opiskelijalle helposti ”usko pois” -asiaksi. Kokonaiskuva
matematiikan ja luonnontieteiden merkityksestä muodos-
tuu monesti vasta sitten, kun näitä aineita on opiskellut
pitkään tai soveltanut ammatissaan. Toisaalta tietty käsi-
tys matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan suhteesta
olisi hyvä olla jo opintojen alussa. Tämän kirjan tarkoitus
on auttaa tällaisen käsityksen muodostumisessa ja osoit-
taa miksi matematiikan osaaminen on oleellista monella
alalla.

Lisäksi tämän kirjan tärkeä tavoite on korostaa sitä, et-
tä matematiikan osaaminen on osa yleissivistystä. Yleissi-
vistykseenhän kuuluu, että ihminen ymmärtää luonnonil-
miöitä, joihin teknisten laitteiden toiminta perustuu. Mate-
matiikka on väline luonnontieteiden ja tekniikan ymmär-
tämiseen. Tämä perustietojen tuntemisen tarve kasvaa en-
tisestään, kun käytämme päivä päivältä yhä enemmän tek-
niikkaa ja erilaisia laitteita.

Tässä kirjassa on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa ker-
rotaan mitä matematiikka on, miten se rakentuu ja millai-
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sia aiheita siinä tutkitaan. Kaikkia näitä aiheita selvenne-
tään esimerkeillä. Kirjan toisessa osassa selvitetään mitä
ovat tärkeimmät luonnontieteet ja mitä tarkoitetaan luon-
nontieteellisellä menetelmällä. Lisäksi tarkastellaan mate-
matiikan ja luonnontieteiden eroja ja suhdetta toisiinsa. Kir-
jan kolmas osa käsittelee tekniikkaa. Siinä tutkitaan tieteen
ja tekniikan kehitystä ihmiskunnan koko historian aikana.
Samalla tieteen ja tekniikan yhteinen kehitys korostuu. Tie-
teen kaikkein tärkeimmät saavutukset ja keksinnöt on py-
ritty nostamaan esiin, mutta aiheen laajuuden takia jotkin
merkittävät saavutukset ehkä puuttuvatkin. Historiallinen
katsaus pyrkii olemaan kronologinen, ainakin vuosisadan
tarkkuudella. Lisäksi siitä on yritetty tehdä helppolukui-
nen mainitsemalla vain tärkeimmät vuosiluvut. Kirjan lu-
kujen lopussa on niihin liittyviä tehtäviä. Tehtävien ratkai-
sut löytyvät kirjan lopusta.

Tämä kirja on syntynyt monen Päivölän Kansanopiston
matematiikkalinjalla tehdyn työvuoden jälkeen. Entisten
opiskelijoideni ja opettajakollegojeni kanssa olemme poh-
tineet useita tässä kirjassa esitettyjä teemoja – kiitokset sii-
tä heille kaikille! Lisäksi kiitän Ari Virtasta käsikirjotukse-
ni huolellisesta lukemisesta ja monista tarpeellisista paran-
nusehdotuksista. Kiitokset myös Juha Rauhamäelle arvok-
kaista kommenteista.

Parhaimmat kiitokset kuuluvat tietysti vaimolleni Paulii-
nalle.

Jukka Ilmonen,
9. maaliskuuta 2014
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Osa I

M AT E M AT I I K K A O N I T S E N Ä I N E N
T I E D E

Jos matematiikka kuvaa todellisuutta, se ei ole puh-
dasta. Jos matematiikka on puhdasta, se ei kuvaa to-
dellisuutta.

– Albert Einstein –





1
M I TÄ M AT E M AT I I K K A O N ?

Matematiikka ei ole luonnontiede, sillä siinä ei tutkita ym-
päröivää maailmaamme. Luonnossa ei nimittäin esiinny
esimerkiksi täydellistä kolmiota tai ympyröitä. Matema-
tiikassa tutkitaan abstrakteja rakenteita ja päättelyitä. Ab-
strakteja rakenteita ovat esimerkiksi luvut tai edellä mai-
nitut geometriset muodot. Nämä rakenteet muodostavat
laajempia systeemejä, joiden ominaisuuksia matematiikas-
sa selvitetään. Menetelmänä uusien tulosten saamiseksi on
päättely aikaisemmista toteamuksista. Tällaista yleisemmäs-
tä totuudesta yksityisempään tulokseen johtavaa päättelyä
kutsutaan deduktioksi.

Historiallisesti matematiikan kehitys on ollut sovellus-
lähtöistä ja suurella osalla matematiikan tuloksista on so-
velluksensa muissa tieteissä tai tekniikassa. Kuitenkaan ma-
tematiikan teoriat eivät sinänsä väitä mitään, vaan totea-
vat vain mitä tietyistä lähtökohdista seuraa ja mitä niistä
voidaan päätellä. Näin ollen matematiikkaa voi rakentaa
myös täysin irrallaan maailmasta tai sovelluksista.

Matematiikka on ”sopimusluonteista” eli sen väittämät
ovat muotoa: jos sopimamme määritelmät ja merkinnät
ovat käytössä, niin loogiset seuraukset ovat tässä. Täten
jokainen voi luoda omaa matematiikkaansa, omilla sopi-
muksillaan. Yleensä kuitenkin kannattaa käyttää vanhas-
taan käytössä olevia määritelmiä ja merkintöjä, jotta tulok-
set ymmärrettäisiin ja niistä olisi iloa mahdollisimman mo-
nelle. Matemaattiset merkit ja kaavat mahdollistavat asioi-
den esittämisen lyhyesti, mutta täsmällisesti. Matematiik-
ka onkin maailmanlaajuinen kieli, jossa tietyt merkinnät
ja sanonnat ovat aikojen saatossa vakiintuneet. Tästäkin
syystä matematiikan opinnoissa joudutaan opettelemaan
paljon erilaisia merkintöjä ja sanontoja – mutta sanojahan
on opiskeltava kaikissa luonnollisissa kielissäkin. Matema-
tiikan kieli on tarkka ja täsmällinen. Sen käyttäminen edel-
lyttää myös luonnollisen, puhutun kielen oikeaa hallintaa.
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4 mitä matematiikka on?

Äidinkielen ymmärtäminen korostuu erityisesti, kun mate-
matiikkaa hyödynnetään käytännön ongelmien ratkaisus-
sa. Siksi matematiikan ja äidinkielen oppimisen suhde on
läheinen ja toisiaan tukeva.

Matemaattinen tieto rakentuu kuin pyramidit: laajan pe-
rustan päälle kasataan yhä uusia kerroksia, jotka tukeu-
tuvat aina alempiin kerroksiin. Matematiikka onkin koko-
naisuuksien hahmottamista – pitää osata erottaa perusta ja
seuraukset toisistaan. Taidosta nähdä asiat kokonaisuuksi-
na ja rakentaa aiemman tiedon varaan on hyötyä elämän
kaikilla aloilla. Matematiikka on myös tietojen kokoamista
ja yhdistämistä. Perustelujen, seurausten ja uusien yhteyk-
sien ja ratkaisujen löytäminen tuo iloa ja onnistumisen tun-
netta. Matematiikka edellyttää luovuutta. Se on myös erin-
omainen ympäristö luovuuden harjaannuttamiseksi. Ny-
kyisessä pirstaletiedon klikkailukulttuurissa matematiikka
kehittää pitkäjänteistä ajattelua.

1.1 lukujärjestelmät

Seuraavassa tarkastellaan erilaisia lukujärjestelmiä. Nämä
ovat hyviä esimerkkejä matematiikan sopimusluonteesta.

Jotta lukumääristä voidaan puhua, on sovittava miten
numerot ilmoitetaan. Tavallisesti luonnollisten lukujen mer-
kitsemiseen (ja lukemiseen) käytetään ns. kymmenjärjestel-
mää. Siinä tarvitaan kymmenen erilaista merkkiä (numerot
0− 9) minkä hyvänsä luvun merkitsemiseen. Kymmenjär-
jestelmän käytön taustalla on eittämättä kymmenen sor-
meamme, jolloin lukumäärät voidaan helposti konkretisoi-
da sormien määräksi ja täysien käsien monikerroiksi. Aiko-
jen kuluessa on kuitenkin käytetty monenlaisia lukujärjes-
telmiä. Muinaisten Babylonialaisten käyttämä 60-järjestelmä
on edelleen käytössä ajan mittauksessa: tunti jaetaan 60mi-
nuuttiin ja minuutti edelleen 60 sekuntiin. Tuttuun tapaan
esimerkiksi

50 min 45 s + 12 min 20 s = 1 h 3 min 5 s.
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Kymmenjärjestelmässä jokainen luku kirjoitetaan luvun
kymmenen potenssien monikertojen summana. Siis esimer-
kiksi

2735 = 2 · 103 + 7 · 102 + 3 · 101 + 5 · 100.
Huomaa, että luku 2735 luetaan suomeksi aivan samalla
tavalla: kaksi tuhatta (103 = 1000), seitsemän sataa (102 =
100), kolme kymmentä (101 = 10) ja viisi ykköstä (100 = 1).

Luvut voidaan kuitenkin esittää minkä hyvänsä luvun
potenssien avulla. Toisin sanoen lukujen merkitsemissä käy- Luvussa 10n on

ykkösen jälkeen n
nollaa. Luvussa
10−n on ykkösen
edessä n nollaa
siten, että
ensimmäisen
nollan jälkeen on
desimaalipilkku.

tettyjen numeromerkkien määrän voi valita vapaasti. Täs-
sä esitellään kaksi muuta lukujärjestelmää. Näissäkin lu-
vun numeromerkit ovat sen potenssiesityksen kertoimet
laskevien potenssien mukaisessa järjestyksessä (kuten yl-
lä 2, 7, 3 ja 5). Tässä tutkittavat lukujärjestelmät ovatkin ns.
paikkajärjestelmiä, sillä niissä numeromerkin paikalla on
merkitys. Kaikissa lukujärjestelmissä näin ei ole.

Walt Disneyn Mikki Hiirellä ja muillakin Ankkalinna-
laisilla on käsissään kahdeksan sormea. Se antaa aiheen
epäillä, että Ankkalinnassa olisi käytössä kahdeksanjärjestel-
mä. Siinä ei siis käytetä ollenkaan merkkejä 8 ja 9, vaan
kahdeksan merkkiä (0− 7) riittävät kaikkien lukumäärien
ilmoittamiseen. Koska kymmenjärjestelmässä 8 = 1 · 81 + Roomalaisia

numeroita
käytettäessä
merkin paikalla ei
aina ole
merkitystä: sekä
luvun XV että
VX voi ymmärtää
luvuksi 15, sillä
viidellekymmenel-
le on oma
merkkinsä, L.

0 · 80, niin kahdeksanjärjestelmässä luku kahdeksan merki-
tään 10 eli yksi täysi kahdeksan eikä yhtään ykköstä. Vas-
taavasti luku yhdeksän merkitään 11 eli yksi täysi kahdek-
san ja lisäksi yksi (9 = 1 · 81 + 1 · 80). Saaduille kahdeksan-
järjestelmän luvuille 10 ja 11 ei ole olemassa luentatapaa,
mutta havainnollisesti ne voisi lukea ”yksi kasi” (10) sekä
”kasi-yksi” (11). Käyttämällä luvun kahdeksan potensseja
saadaan mikä hyvänsä kymmenjärjestelmän luku muutet-
tua kahdeksanjärjestelmän luvuksi. Taulukossa 1 on lisää
esimerkkejä. Taulukon alimmalta riviltä huomaa, että suu-
ret luvut on helpompi muuttaa kahdeksanjärjestelmästä
kymmenjärjestelmään kuin toisin päin.

Nyt Ankkalinnassa siis laskettaisiin esimerkiksi

5+ 4 = 11, 20− 12 = 6 ja 3 · 4 = 14.

Näin nähdään, että matematiikka näyttää erilaiselta riip-
puen siitä minkälaisia määritelmiä käytetään. Tulos on ai-
na seuraus aikaisemmista sopimuksista.
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Taulukko 1: Kahdeksanjärjestelmän lukujen vastaavuuksia

8-järj. luku kymmenjärjestelmän luku
7 7

10 8

11 8+ 1 = 9

12 8+ 2 = 10

20 2 · 8 = 16
30 3 · 8 = 24
77 7 · 8+ 7 = 63
100 8 · 8 = 64
200 2 · (8 · 8) = 2 · 82 = 128
777 7 · 82 + 7 · 8+ 7 = 448+ 56+ 7 = 511
1000 88̇2 = 83 = 512

2013 2 · 83 + 0 · 82 + 1 · 81 + 3 · 80

= 1024+ 0+ 8+ 3 = 1035

Jos lukujärjestelmän kantaluvuksi valitaan kymmentä suu-
rempi luku, täytyy ottaa käyttöön uusia symboleja nume-
romerkeiksi. Yleensä käytetään kirjaimia, ks. tehtävä 5. Tar-
kastellaan seuraavaksi tärkeää lukujärjestelmää, jossa sel-
vitään mahdollisimman pienellä määrällä merkkejä.

1.2 mahdollisimman helppoja lukuja

Binäärijärjestelmän kantaluku on kaksi eli silloin kaikkien
lukujen merkitsemiseen käytetään vain merkkejä 0 ja 1. Bi-
näärijärjestelmän lukuja sanotaan binääriluvuiksi. Ne ovat,
nollaa lukuunottamatta, ykkösellä alkavia jonoja, joissa on
vain 0- tai 1-merkkejä. Taulukossa 2 on luvut 0 − 10 esi-
tetty binäärilukuina. Binääriluvun muuntaminen tutuksi
kymmenjärjestelmän luvuksi on helppoa potenssiesityk-



1.2 mahdollisimman helppoja lukuja 7

sen avulla: esimerkiksi binääriluku 10110 vastaa kymmen-
järjestelmän lukua 22, sillä

1 · 24+ 0 · 23+ 1 · 22+ 1 · 21+ 0 · 20 = 16+ 0+ 4+ 2+ 0 = 22.

Taulukko 2: Binäärilukuja

kymmenjärjestelmän luku binäärijärjestelmän luku
0 0

1 1

2 10

3 11

4 100

5 101

6 110

7 111

8 1000

9 1001

10 1010

Tietotekniikan ja elektroniikan kannalta binäärijärjestel-
mä on erityisen tärkeä. Koneethan ymmärtävät vain kahta
asiaa: joko sähkövirta kulkee (1) tai se ei kulje (0). Tämä
tieto on myös pienin tietomäärä, jonka tietokoneelle voi
antaa. Sitä sanotaan bitiksi. Kaikki tieto koodataan tietoko-
neeseen bittijonoina eli toisin sanoen binäärilukuina. Siis
kaikki nykyiset tietokoneet käyttävät binäärijärjestelmää!
Tietotekniikassa data eli koneelle ajettava tieto jäsennetään
monesti kahdeksan bitin (engl. bit) muodostamiksi tavuik-
si (engl. byte). Tietokoneen tallennustila tai muistin koko
ilmoitetaan tavuina.

Binäärijärjestelmässä tavalliset laskutoimitukset ovat help-
poja. Binäärilukujen yhteenlaskun voi tehdä tuttuun ta-
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paan allekkain, kunhan muistaa että 1 + 1 = 10. Alla on
esimerkkilaskuna 1010+ 111.

Kertolasku kannattaa tehdä myös allekkain: ensin kerro-
taan ensimmäistä tulontekijää toisen tulontekijän jokaisel-
la numerolla. Lopuksi lasketaan kertolaskujen tulokset yh-
teen siten, että yhteenlaskettavan luvun viimeinen merk-
ki on kertojan kohdalla. Alla on esimerkkinä 10011 · 101.
Huomaa, että nyt täytyy osata vain nollan ja ykkösen ker-
totaulut: luvun ykkösellä kertominen antaa aina luvun itse
ja nollalla kerrottaessa tulos on aina nolla!

1 1

1 0 1 0

+ 1 1 1

1 0 0 0 1

1 0 0 1 1

· 1 0 1

1 0 0 1 1

0

+ 1 0 0 1 1

1 0 1 1 1 1 1

Binääriluvuilla siis 1010+ 111 = 10001 ja 10011 · 101 =

1011111.

tehtäviä

1.1 Alkeismatematiikkaa vieroksutaan joskus siksi, että
siinä joutuu opettelemaan paljon merkintöjä ja kaa-
voja ulkoa. Tätä pyritään helpottamaan kaavakokoel-
mien avulla, joista muistettavaksi tarkoitetut asiat voi
katsoa. Aivan keskeisimmät merkinnät ja tulokset on
kuitenkin osattava ulkoa, jos matematiikan opiskelua
aikoo jatkaa.

Vertaa tätä tilannetta väitteeseen: ”En viitsi opetella
ruotsin kielen sanoja – jos joskus tarvitsen ruotsia,
niin katson sitten sanakirjasta!”

1.2 Edellä todettiin, että aika ilmoitetaan vanhastaan 60-
järjestelmän avulla. ”Aikajärjestelmässä” minuutit ja
sekunnit voidaan ilmoittaa käyttämällä numeroita 0−
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59. Esimerkiksi 72 min on aikajärjestelmässä 1 h 12
min, eli lukua 59 suurempia minuutti- tai sekunti-
määriä ei tarvita. (Periaatteessa 60-järjestelmän poh-
jaksi voitaisiin valita 60 erilaista merkkiä, mutta on
kätevää pitää kymmenjärjestelmän lukuja 0− 59 eril-
lisinä merkkeinä.)

Laske aikajärjestelmässä 1 h 45 min 10 s + 3 h 35 min
50 s.

Mitä epäjohdonmukaisuutta liittyy aikajärjestelmään?
Huomaat tämän, kun lasket summan 59 h + 1 h ja
osamäärän (1 h 1 min 1 s )/60.

1.3 Vähennyslasku binäärijärjestelmässä. Mitä on binää-
rijärjestelmässä 10− 1? Laske allekkain vähennyslas-
ku 1101011− 11010.

1.4 Jakolasku binäärijärjestelmässä. Mitä on binäärijärjes-
telmässä 100/10? Entä 1111/11? (Binäärilukujen osa-
määrän voi laskea jakokulmassa samalla tavalla kuin
kymmenenjärjestelmän lukujen osamäärän.)

1.5 Olkoon 12-järjestelmässä on käytössä merkit 0, 1, 2, . . . ,
9,A ja B. Nyt esimerkiksi kymmenjärjestelmän lukuja
10, 11, 12, 13, 23 ja 24 vastaavat 12-järjestelmän mer-
kinnät A,B, 10, 11, 1B ja 20 (tässä järjestyksessä).

Mitä kymmenjärjestelmän lukua vastaavat 12-järjes-
telmän luvut 2A, 37 ja B0?





2
M AT E M AT I I K K A A VA I L A S K E N T O A ?

Monelle matematiikka on pelkkää laskemista. Laskut ja
numeroiden pyörittelyt ovatkin monelle ensimmäinen muis-
tikuva koulun matematiikan tunnilta. Laskeminen on kui-
tenkin vain matematiikan pieni, ”päällimmäinen” ja arki-
päiväisin osa. Matematiikan ja laskennon suhdetta kuvaa
seuraavan yksinkertaisen ongelman ratkaisu.

Kolmiossa on 30 ja 85 asteen suuruiset kulmat. Kuinka suuri
on sen kolmas kulma? Tehtävän ratkaisussa tarvitaan mate-
maattista tietoa ja laskutaitoa. Ratkaisun avain on matema-
tiikan tulos, jonka mukaan kolmion kulmien summa on
180 astetta. Loppuosa on laskentoa: kun kolmen kulman
summa on 180 astetta, niin puuttuvan kulman suuruus on
180− 30− 85 = 65 astetta.

Näin ollen matematiikka on siis tietoa joistain ongelmaan
liittyvistä yleisistä totuuksista, kun taas laskento on taitoa
käyttää matemaattista tietoa käytännössä ja saada lopulta
tulos. Molemmat, tieto ja taito, ovat siis oleellisen tärkeitä
ratkaisun saamiseksi. Edellisen ongelman tapauksessa ma-
tematiikan osaamiseen kuuluu myös käytetyn tuloksen pe-
rustelu eli todistaminen: minkä hyvänsä kolmion kulmien
summa on 180 astetta.

Käytännölliselle ihmiselle voi tulla mieleen: ”Mihin tar-
vitaan matematiikkaa? Minulle riittää laskento! Eikö riitä,
että teoreetikot miettivät matematiikan tulokset valmiik-
si ja minä sitten lasken?” Tällainen työnjako onkin tehtä-
vä, kun matematiikkaa sovelletaan korkealla tasolla erit-
täin monimutkaisiin ja laajaa perehtymistä vaativiin on-
gelmiin. Yliopistoissa onkin teoreettisen ja soveltavan ma-
tematiikan professoreja erikseen. Toisaalta matematiikan
opinnoissakin voi suuntautua insinööriksi tai teoreetikok-
si. Matematiikan perusteet on kuitenkin kaikkien hallitta-
va, ja perusteet ovat kaikille samat. Myös soveltajat tarvit-
sevat käyttämänsä teorian perustiedot, muuten laskento ei

11
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onnistu. Se mitä riittävät matematiikan perusteet ovat, riip-
puu tietenkin omista tavoitteista.

Peruskoulu pyrkii antamaan matematiikan perusteet ar-
kielämästä selviämiseen. Lukion pitkässä matematiikassa
pyritään antamaan perusteet mm. matematiikan, tekniikan
ja luonnontieteiden jatko-opinnoille korkeakouluissa. Kor-
keakouluissakin edellä mainittujen alojen perusopinnot ovat
monilta osin samoja – perusteiden opiskelu siis jatkuu. Kor-
keakoulujen perusopintojen jälkeen voidaan suuntautua
teoriaan tai sovelluksiin.

Toisaalta laskennon ja matematiikan erottaa tietokone:
koneet laskevat, mutteivat osaa matematiikkaa! Kone esi-
merkiksi laskee nopeasti mitä on 264, mikä olisi kynäl-
lä ja paperilla laskettuna hidasta. Toisaalta kone ei pysty
perustelemaan sitä, miksi alkulukuja (eli jaottomia ykkös-
tä suurempia kokonaislukuja) on äärettömästi. Tämän to-Ensimmäiset

kymmenen
alkulukua ovat
2, 3, 5, 7, 11,

13, 17, 19, 23 ja
29.

distaminen opitaan lukuteorian alkeissa. Matematiikka on
siis päättelyä ja uusien ideoiden keksimistä, kun taas laske-
minen on rutiininomaista sääntöjen soveltamista. Tämän
”mekaanisen” suorittamisen takia laskento sopiikin konei-
den tehtäväksi. Taas voi herätä kysymys: ”Miksi tarvitsisi
enää itse laskea, kun tietokoneet hoitavat sen kuitenkin no-
peammin?” Vastaus on selvä: matematiikkaa ei voi oppia
eikä ymmärtää laskematta. Lisäksi koneitakin on ymmär-
rettävä ja rakennettava. Täytyy siis tietää kuinka ja mitä
koneet laskevat ja tarpeen vaatiessahan taitava matemaa-
tikko voi ohjelmoida koneen suorittamaan tietyn tehtävän
uudella, paremmalla tavalla.

Laskeminen ei kuitenkaan ole pelkkää aritmetiikkaa eli
koulusta tuttua peruslaskutoimitusten pyörittelyä. Jokai-
seen matematiikan alaan kuuluu monenlaista mekaanista
työtä, jonka voi ohjelmoida myös tietokoneen tehtäväksi
eli laskettavaksi. Seuraavien alalukujen esimerkit osoitta-
vat, että laskentoa on monenlaista.

2.1 uusia laskuja

Matriisi on suorakulmion muotoinen lukutaulukko, jossa
lukujen paikalla on merkitystä. Matriisiin voidaan tallen-
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taa paljon jäsenneltyä tietoa, sillä ne voivat olla kuinka
suuria hyvänsä. Taulukkomuodossa eli matriisina tietoa
pystytään käsittelemään kätevästi. Matriisit ovatkin sovel-
lusten kannalta erittäin tärkeitä. Samankokoisia matriise-
ja voi laskea yhteen. Se tehdään laskemalla taulukossa sa-
moilla kohdilla olevat luvut yhteen. Seuraavat esimerkit
selventävät asian.

Kahden matriisin yhteenlaskussa syntyy uusi matriisi:[
13 5 1

4 2 1

]
+

[
2 0 3

−4 2 7

]
=

[
13+ 2 5+ 0 1+ 3

4+ (−4) 2+ 2 1+ 7

]
=

[
15 5 4

0 4 8

]
.

Matriiseja

[
1 2

3 4

]
ja

5 6

0 0

9 8

 ei voi laskea yhteen, koska ne

eivät ole samankokoisia. Kertolaskussa
a · b luku a on
kertoja ja b
kerrottava.
Tavallisessa
kertolaskussa
kertojan ja
kerrottavan roolit
voi vaihtaa, sillä
a · b = b · a.
Matriiseilla tämä
roolien vaihto ei
käy.

Matriisien kertolasku ei myöskään onnistu mille hyvän-
sä matriiseille: matriisien kertolasku voidaan tehdä, jos ker-
tojamatriisissa on sama määrä (pysty)sarakkeita kuin ker-
rottavassa matriisissa on (vaaka)rivejä. Kertolaskun tulok-
sena saadaan matriisi, jossa on sama määrä rivejä kuin
kertojamatriisissa ja sama määrä sarakkeita kuin kerrotta-
vassa matriisissa. Varsinainen tulomatriisi saadaan seuraa-
vien esimerkkien osoittamalla tavalla.

Kertolasku [
13 5 1

4 2 1

]
·

[
2 0 3

−4 2 7

]
ei ole määritelty eli sitä ei voi laskea, sillä kertojan sarake-
määrä (3) ei ole sama kuin kerrottavan rivimäärä (2).

Yhtä pitkien yksirivisen matriisin ja yksisarakkeisen mat-
riisin tulo on helpoin laskea: tulos on yksi ainoa luku ja se
saadaan, kun kertojan ja kerrottavan vastaavissa kohdissa
olevat luvut kerrotaan keskenään ja nämä tulot lasketaan
lopuksi yhteen.

[
2 3 1

]
·

40
1

 =
[
2 · 4+ 3 · 0+ 1 · 1

]
=

[
9

]
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Kun kertojamatriisissa on enemmän rivejä, niin sama me-
nettely toistetaan joka rivillä:

[
2 3 1

0 6 5

]
·

40
1

 =

[
2 · 4+ 3 · 0+ 1 · 1
0 · 4+ 6 · 0+ 5 · 1

]
=

[
9

5

]

Kun taas kerrottavassa matriisissa on useampia sarakkei-
ta, syntyy tulokseenkin lisää sarakkeita. Kerrottavan mat-
riisin ”palastelu” palauttaa tuloksen laskemisen edellisen
esimerkin kaltaiseksi:

[
2 3 1

0 6 5

]
·

4 1

0 2

1 0

 =

 [
2 3 1

0 6 5

]
·

40
1

 [
2 3 1

0 6 5

]
·

12
0




=

[
[2 · 4+ 3 · 0+ 1 · 1] [2 · 1+ 3 · 2+ 1 · 0]
[0 · 4+ 6 · 0+ 5 · 1] [0 · 1+ 6 · 2+ 5 · 0]

]

=

[
9 8

5 12

]

2.2 monimutkaisia lukuja?

Kompleksiluku koostuu kahdesta tietyssä järjestyksessä ole-
vasta reaaliluvusta eli tavallisista positiivisista tai negatii-
visista mittaluvuista. Kun a ja b ovat reaalilukuja, niidenReaaliluku

voidaan aina
esittää päättyvänä

tai
päättymättömänä
desimaalilukuna.
Havainnollisesti

positiiviset
päättyvät

desimaaliluvut
ovat mittauksen

tuloksia eli
mittalukuja.

muodostama kompleksiluku on (a,b). Kompleksilukuja
tarvitaan laajentamaan tavallista reaalilukujen joukkoa. Niil-
lä on tärkeä rooli teoriassa ja useita tärkeitä sovelluksia tek-
niikassa.

Kompleksiluvuille (a,b) ja (c,d) määritellään yhteen- ja
kertolaskut seuraavilla kaavoilla:

(a,b) + (c,d) = (a+ c,b+ d) ja

(a,b) · (c,d) = (ac− bd,ad+ bc).

Määritelmien mukaan esimerkiksi

(4,−1) + (2, 10) = (4+ 2,−1+ 10) = (6, 9)
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ja

(1, 2) · (3, 4) = (1 · 3− 2 · 4, 1 · 4+ 2 · 3) = (−5, 10).

Muotoa (a, 0) oleva kompleksiluku vastaa reaalilukua a,
sillä tällaisten lukujen yhteen- ja kertolaskut vastaavat ta-
vanomaisia reaalilukujen laskutoimituksia. (Ks. tehtävä 3.)
Kun reaalilukua kerrotaan itsellään, ei saada tulokseksi iki-
nä negatiivista reaalilukua. Kompleksiluvun neliö sen si- Kaikilla

reaaliluvuilla x on
x2 > 0.

jaan voi olla negatiivinen reaaliluku:

(0, 1) · (0, 1) = (0 · 1− 1 · 1, 1 · 0+ 0 · 1) = (−1, 0)

joka vastaa lukua −1. Tämä osoittaa, että kompleksiluvuil-
la on jossain määrin erilaisia ominaisuuksia kuin reaalilu-
vuilla. Eräs tärkeä reaalilukujen ominaisuus kompleksilu-
vuilta kuitenkin puuttuu:

Koska kompleksiluvut laajentavat reaalilukuja, niin voi-
taisiin ajatella, että niiden järjestysominaisuudet olisivat Kompleksilukuyh-

tälöä

eπi + 1 = 0

sanotaan monesti
matematiikan
kauneimmaksi
kaavaksi.
Yhtälössä
i = (0, 1),
π ≈ 3, 14 ja
e ≈ 2, 72.

myös voimassa kompleksiluvuille. Nyt siis esimerkiksi nol-
lasta (0, 0) poikkeavan luvun (0, 1) pitäisi olla joko suurem-
pi kuin nolla tai pienempi kuin nolla. Kuitenkin kaikilla
nollasta poikkeavilla reaaliluvuilla pätee, että samanmerk-
kisten lukujen tulo on aina positiivinen. Nyt koska tulo
(0, 1) · (0, 1) on negatiivinen, niin pitäisi olla (0, 1) > 0 ja
(0, 1) < 0 (eli vain yhden tulon tekijän pitäisi olla nega-
tiivinen). Tämä on kuitenkin mahdotonta, sillä sama lu-
ku ei voi olla yhtä aikaa positiivinen ja negatiivinen. Siis
kompleksilukujen yhteydessä ei voida puhua negatiivisis-
ta tai positiivisista luvuista. Niillä ei ole myöskään suu-
ruusjärjestystä toisin kuin reaaliluvuilla.

Sekä matriisi- että kompleksilukulaskennassa määritel-
lään paljon muitakin laskutoimituksia ja operaatioita kuin
yllä esitetyt yhteen- ja kertolaskut. Matriisit ja komplek-
siluvut kuuluvat niihin matematiikan opintojen perustei-
siin, joita yleensä opiskellaan lukion pakollisten kurssien
jälkeen.

tehtäviä

2.1 Todista, että minkä hyvänsä kolmion kulmien sum-
ma on 180 astetta. Käytä todistuksessa hyväksi tietoja
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ristikulmien ja samankohtaisten kulmien yhtäsuuruu-
desta.

2.2 Laske matriisien kertolasku[
1 2

3 4

]
·

[
0 1

1 0

]
.

Arvaa edellisen laskun tuloksen avulla mikä on alla
olevan kertolaskun tulos.1 2 3

4 5 6

7 8 9

 ·
0 0 1

0 1 0

1 0 0

 = ?

2.3 Muotoa (a, 0) olevien kompleksilukujen laskutoimi-
tukset vastaavat reaalilukujen laskutoimituksia. Totea
tämä laskemalla sivun 14 määritelmien avulla (7, 0)+
(12, 0) ja (3, 0) · (−5, 0).
Laske myös (0,−6)+(0, 8) ja (0, 2) · (0, 4). Muotoa (0,b)
olevia lukuja sanotaan puhtaasti imaginäärisiksi komp-
leksiluvuksi.

2.4 Kompleksiluku (a,b) voidaan vaihtoehtoisesti mer-
kitä summana a + bi, jossa i = (0,−1). Tällöin var-
sinkin kompleksilukujen kertolasku on helppo, sil-
lä se tehdään kuten polynomien kertolasku: jokais-
ta kerrottavan yhteenlaskettavaa kerrotaan jokaisella
kertojan yhteenlaskettavalla. Lisäksi pitää muistaa, et-
tä i2 = −1.

Laske (2+ 3i) · (5+ 10i).

2.5 Kompleksiluku on kahden reaaliluvun muodostama
pari. Toisaalta matriisissa voi olla vain kaksi lukua.
Miksei kompleksilukua voi tarkastella matriisina? Toi-
sin sanoen, miksei voida merkitä (a,b) =

[
a b

]
tai

(a,b) =

[
a

b

]
?
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Ensimmäisessä luvussa todettiin, että merkinnät voidaan
matematiikassa valita vapaasti. Tässä luvussa selvitetään
miten matematiikan teoriaa rakennetaan ja miten tulok-
sia saadaan. Tällöinkin joudutaan valitsemaan jotain lähtö-
kohdaksi. Näitä lähtökohtia tai perusoletuksia kutsutaan
aksioomiksi.

Kun matemaattista teoriaa rakennetaan, lähdetään ”puh-
taalta pöydältä”. Tämä tarkoittaa, että alussa ei tiedetä mi-
tään muuta kuin loogiset totuudet. Loogiset totuudet ovat
nimittäin sellaisia toteamuksia, jotka voidaan päätellä tyh-
jästä, ilman oletuksia. Esimerkiksi lause alkulukuja on tai ei
ole äärellinen määrä on looginen totuus.

Matemaattista teoriaa rakennettaessa tarvitaan ensin jo-
tain josta puhutaan ja josta teoria kertoo. Nämä teorian pe-
rusoliot jätetään sen tarkemmin määrittelemättä, mutta to-
detaan vain, että sellaisia on. Esimerkiksi tasogeometrias-
sa nämä perusoliot ovat piste ja suora. Tasogeometria on
oppi geometrisista muodoista (suorista, kolmioista, ympy-
röistä, jne.), jotka ovat samassa tasossa.

Seuraavaksi todetaan millaisia ominaisuuksia perusolioi-
hin liittyy. Annetaan siis joukko perusolioita koskevia väit-
teitä ja pidetään niitä tosina. Näitä perusoletuksia sano-
taan aksioomiksi tai määritelmiksi. Määritelmässä usein
esitellään jokin uusi nimitys tai merkintä. Toteamus suo-
ralla on ainakin kaksi pistettä on esimerkki tasogeometrian
aksioomista.

Aksioomiin nojautuen saadaan pääteltyä erilaisia tulok-
sia, jotka koskevat edelleen perusolioita. Näitä tuloksia sa-
notaan teoreemoiksi tai lauseiksi. Lause on siis väite, joka
pitää todistaa aksioomien avulla.

Aksioomia ei perustella eikä todisteta – ne oletetaan to-
siksi. Ainoa vaatimus aksioomille on, että ne eivät saa olla
keskenään ristiriidassa. Aksioomiksi voitaisiin ottaa kaik-
ki ristiriidattomat lauseet, joita olisi kenties paljon. Siksi

17
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aksioomien pitää olla myös toisistaan riippumattomia, jol-
loin yhdestä aksioomasta ei saa pääteltyä toista. Esimer-
kiksi tasogeometrian luonnehdintaan riittää 20 aksioomaa.
Tämä on juuri aksioomajärjestelmän idea: muodostaa pie-
nin määrä yksinkertaisia totuuksia, joista kaikki muu seu-
raa.

Koska aksioomia ei tarvitse perustella, voidaan tietty ak-
siooma myös kyseenalaistaa. Tällöin aksiooma voidaan ko-
konaan hylätä tai sen vastakohta voidaan ottaa aksioomak-
si. Näin saatava matematiikan teoria on tietysti erilainen
kuin alussa. Tasogeometriasta löytyy tästäkin esimerkki:
ns. paralleeliaksioomaa epäiltiin pitkään seuraukseksi muis-
ta tasogeometrian aksioomista. Paralleeliaksiooman mu-
kaan suoran ulkopuolisen pisteen kautta kulkee vain yksi suora,
joka ei leikkaa alkuperäistä suoraa. Osoittautui kuitenkin, et-
tä paralleeliaksiooma on riippumaton muista aksioomista
eli se voidaan ottaa aksioomaksi. Jos paralleeliaksioomaa
ei oteta aksioomaksi saadaan erilainen ns. epäeuklidinen
geometria.

Aksiomaattinen menetelmä varmentaa kuvaamansa ma-
tematiikan teorian olevan varmalla pohjalla. Matemaattis-
ta teoriaa kehitettäessä yleensä ei aloiteta aksioomista, vaan
aksioomajärjestelmä teorialle syntyy vasta jälkeenpäin – se
on kuin loppuhuipennus teorian rakentamisessa. Mones-
ti uudet teoriat rakentuvat jonkin vanhan, laajemman teo-
rian päälle ja aksiomatisointia ei näin tarvita ollenkaan.

Aksiomaattista menetelmää ei liioin koulussa opeteta.
Näin on siksi, että aksiomaattinen ajattelu vaatii kuvaa-
mastaan teoriasta ensin yleiskuvan, joka koulussa juuri yri-
tetään antaa. Kuitenkin matematiikan sisäinen ”kauneus”
liittyykin juuri aksiomaattiseen menetelmään: siinä kaikki
on perusteltavissa ja kaikella on lähtökohtansa – aksioo-
mat.

3.1 hiiri-teoria

Tämän luvun esimerkki havainnollistaa matemaattisen teo-
rian rakennetta: se etenee aksioomista ja määritelmistä tu-
loksiin eli lauseisiin.
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Määritellään aksiomaattisesti teoria, jota kutsuttakoon
hiiri-teoriaksi. Tässä järjestelmässä tarkastellaan kahden-
laisia perusolioita – hiiriä ja poikasia. Tietyn hiiren ja poi-
kasen välillä on myös suhde: joko poikanen on hiiren oma
poikanen tai ei ole. Tässä vaiheessa nämä ovat siis vain ni-
miä, eikä niistä tiedetä mitään muuta. Oikeita hiirieläimiä
ei pidä ajatella. Seuraavaksi annetaan aksioomia, jotka tar-
kentavat perusolioita.

aksiooma 1 . Jokaisella hiirellä on vähintään kaksi poi-
kasta.

Kuvan 1 mukainen tilanne toteuttaa ensimmäisen ak-
siooman.

©◦◦
@
@
@R

p

�
�
�	

p

©◦◦
@
@
@R

p

�
�
�	

p
?

Kuva 1: Jokaisella hiirellä on ainakin kaksi poikasta.

aksiooma 2 . Jokainen poikanen on hiiri.

Aksioomista 1 ja 2 seuraa, että jokaisella poikasellakin
on poikasia. Kuitenkaan hiiriä ei ole välttämättä loputto-
man paljon. Nimittäin kuvan 2 tilanteessa aksioomat 1 ja
2 ovat voimassa.

Seuraavaksi määritellään hiiren jälkeläinen luonnollisel-
la tavalla. Määritelmä oikeuttaa uuden, lyhyemmän sanon-
nan käyttämisen.

määritelmä Hiiren poikaset ovat tämän jälkeläisiä. Li-
säksi hiiren kaikkien jälkeläisten poikaset ovat puhee-
na olevan hiiren jälkeläisiä. Muita jälkeläisiä hiirellä
ei ole.
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©◦◦
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Kuva 2: Jokaisella poikasellakin on kaksi poikasta (joista kyllä-
kin toinen on ”emohiiri”).

aksiooma 3 . Mikään hiiri ei voi olla oman poikasensa
jälkeläinen.
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Kuva 3: Loputon hiiripopulaatio.

Aksiooman 3 mukaan mikään hiiri ei voilla itsensä poi-
kanen. Lisäksi se kieltää kuvan 2 mukaisen tilanteen. Ku-
van 3 tilanteessa aksioomat 1-3 ovat voimassa. Lisäksi ak-
sioomista 1-3 seuraa välttämättä seuraava tulos:

hiiri-lause Jos hiiri-teoriassa on hiiriä, niitä on äärettö-
män paljon.
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Todistetaan Hiiri-lause. Oletetaan, että on olemassa hiiri-
teorian hiiri H. On siis näytettävä, että tällöin hiiriä on ää-
rettömästi. Hiiriä on aina varmasti joko äärellinen tai ää-
retön määrä. Perustellaan seuraavaksi, ettei hiiriä voi olla
äärellistä määrää, jolloin lause tulee todistettua.

Oletetaan, että hiirellä H olisi kaikkiaan n jälkeläistä. Ak-
siooman 1 mukaan hiirestä H alkaa vähintään kaksi suo-
raan alenevaa jälkeläisketjua. Koska jälkeläisiä on äärelli-
nen määrä, kaikki nämä ketjut ovat äärellisen mittaisia. Ol-
koon k:n hiiren mittainen jono näistä jälkeläisketjuista pi-
sin. Tällainen jono on olemassa aksioomien 1-3 mukaan, k < n

sillä jokaisella hiirellä on poikasia (aksioomat 1 ja 2) ja mi-
kään hiiri ei voi olla itsensä tai jälkeläisensä jälkeläinen
(aksiooma 3). Nyt jonon k. hiirelläkin pitäisi olla poika-
nen, jolloin suoraan alenevan jälkeläisketjun pituus olisi-
kin k+ 1. Tämä ei kuitenkaan käy, sillä k hiiren ketju oli
tällaisistä ketjuista pisin!

Siis suoraan alenevan jälkeläisjonon viimeisellä hiirellä
ei voi olla poikasia, joka ei aksiooman 1 mukaan käy. Tilan-
netta havainnollistaa kuva 4. Siis hiiriä ei voi olla äärellistä
määrää. Hiiri-lause on näin todistettu.

©◦◦ -

H

�
�
��

...

©◦◦ -

1

�
�
��

...

©◦◦ -

2

�
�
��

...

· · · -§◦◦
k

Kuva 4: Viimeisen sukupolven hiirellä ei ole poikasia.

Kolmen lyhyen aksiooman avulla saatiin Hiiri-lauseen
mukainen tulos. Huomattavaa on, että päätelmään pääs-
tään, vaikkei hiiristä ja poikasista tiedetä mitään muuta
kuin nämä aksioomat. Saatiin siis selvitettyä mistä hiirien
ja poikasten ominaisuuksista seuraa niiden ääretön määrä.
Juuri tämä on aksiooma-ajattelun idea: tutkia mitä tietyistä
ominaisuuksista voi päätellä.
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3.2 luonnollisten lukujen määrittely

Matematiikassa tarkastellaan joskus itsestään selviltä tun-
tuvia asioita. Tällaisia ovat lukumäärien ilmoittamiseen tar-Giuseppe Peano

(1858–1932) oli
italialainen

matemaatikko ja
filosofi.

vittavat luonnolliset luvut 0, 1, 2, 3, . . . Niiden määritelmä
ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Luonnolliset luvut mää-
ritellään ns. Peanon aksioomilla. Aksiomatisointi on tar-
peen, sillä se paljastaa luonnollisten lukujen perimmäiset
ominaisuudet.

Luonnolliset luvut määritellään seuraavilla aksioomilla:

peanon 1 . aksiooma Nolla on luonnollinen luku.

peanon 2 . aksiooma Jokaisella luonnollisella luvulla on
yksikäsitteinen seuraaja.

peanon 3 . aksiooma Nolla ei ole minkään luonnolli-
sen luvun seuraaja.

peanon 4 . aksiooma Jos kahden luonnollisen luvun seu-
raajat ovat samat, niin luvut ovat myös samat.

peanon 5 . aksiooma Olkoon X joukko luonnollisia lu-
kuja. Joukko X on luonnollisten lukujen joukko, jos
molemmat seuraavista ehdoista ovat voimassa:

• joukossa X on nolla

• joukon X minkä hyvänsä luvun seuraaja on jou-
kossa X.

Nyt mikä hyvänsä systeemi, joka toteuttaa Peanon ak-
sioomat 1–5, on ominaisuuksiltaan täysin samanlainen kuin
luonnollisten lukujen joukko.

Tutkitaan aksioomia vielä tarkemmin: Ensimmäisessä ak-
sioomassa annetaan lähtökohta – luku, jota sanotaan nol-
laksi. Seuraavassa aksioomassa määritellään seuraaja, joi-
ta ei siis voi olla kahta. Tavanomaisilla merkinnöillä luon-
nollisen luvun n seuraaja on n+ 1. Kolmas aksiooma var-
mistaa, että nolla on ensimmäinen luku. Neljäs aksiooma
takaa sen, että eri lukujen seuraajat ovat myös eri luku-
ja. Viimeinen aksiooma on erittäin tärkeä – se antaa vä-
lineen tutkia onko tietty ääretön joukko luonnollisten lu-
kujen joukko. Tämä tehdään tutkimalla onko aksioomassa
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mainitut kaksi ehtoa voimassa. Muuten tarkistusta ei voisi
tehdä ollenkaan, sillä ääretöntä lukujoukkoa ei voi tutkia
luku kerrallaan (koska luvut eivät lopu).

Viidettä aksioomaa sanotaan myös induktioaksioomaksi,
sillä siihen pohjautuu ns. matemaattisen induktiotodistuksen
periaate. Induktiotodistusta tarvitaan, kun halutaan näyt-
tää, että äärettömällä määrällä lukuja on tietty ominaisuus.

Ajatellaan havainnollisena esimerkkinä pystyssä olevia
domino-palikoita ja niitä ehtoja, joilla koko jono kaatuu.
Vähimmäisvaatimukset koko palikkajonon kaatumiselle ovat Yhtälö ilmaisee,

että yhtäsuuruus-
merkillä erotetut
luvut ovat samat.

samankaltaiset kuin Peanon 5. aksioomassa: ensinnäkin jo-
non ensimmäisen palikan on kaaduttava ja lisäksi jokaisen
palikan on kaadettava jonossa seuraava palikka.

Kuva 5: Kaatuvia domino-palikoita. [Kuva: flickr.com, (CC) mc-
kinney75402]

Domino-palikkajono on tietysti aina äärellinen, joten jo-
kaisen palikan kaatuminen voidaan tarkistaa vaikka erik-
seen. Tutkitaan sitten esimerkkiä, jossa jokaista tapausta ei
voi tarkistaa. Olkoon tehtävänä näyttää, että yhtälö

20 + 21 + 22 + 23 + · · ·+ 2n = 2n+1 − 1
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on voimassa jokaisella luonnollisella luvulla n. Edellinen
yhtälö antaa keinon esimerkiksi summan

20 + 21 + · · ·+ 211 + 212

laskemiseen helpommin: se on 212+1 − 1 = 213 − 1 = 8191.
Kokeilemalla ei tietenkään voida tarkistaa, että toteutuuko
esimerkin yhtälö kaikilla luvuilla. Myöskään ei riitä, että
kokeillaan luvun n arvot nollasta sataan tai johonkin muu-
hun suureen lukuun asti. Nyt nimittäin halutaan asiasta
varmuus kaikilla luvuilla – myös niillä, jotka ovat suurem-
pia kuin testatut luvut. Kaikkien lukujen tarkistamiseksi
tarvitaan induktioperiaatetta, jossa todetaan Peanon 5. ak-
siooman mukaisten ehtojen toteutuminen.

Ensin pitää todeta, että nolla toteuttaa tarkasteltavan väit-
teen. Kun esimerkin yhtälössä sijoitetaan muuttajan n pai-
kalle nolla, saadaan 20 = 1 ja 20+1 − 1 = 2− 1 = 1. Saadut
luvut ovat yhtä suuret, joten nolla toteuttaa tarkasteltavan
yhtälön.

Sitten pitää näyttää, että jos väite toteutuu tietyllä luon-
nollisella luvulla, niin väite toteutuu myös tämän luvun
seuraajalla. Esimerkissä pitää siis vielä näyttää, että jos
alkuperäinen yhtälö toteutuu luvulla m, niin se toteutuu
myös luvulla m+ 1. Oletetaan siis, että

20 + 21 + · · ·+ 2m = 2m+1 − 1.

Tutkitaan sitten lauseketta 20+ 21+ · · ·+ 2m+ 2m+1. Koska
summa 20+ 21+ · · ·+ 2m voidaan korvata luvulla 2m+1− 1,
niin tutkittava lauseke on

(2m+1 − 1) + 2m+1.

Kun yllä olevassa summassa luvut 2m+1 lasketaan yhteen,
saadaan 2 · 2m+1 − 1 = 2(m+1)+1 − 1. Nyt on osoitettu, että

20 + 21 + · · ·+ 2m+1 = 2(m+1)+1 − 1,

joka piti näyttää.
Täten induktioperiaatteen mukaan yhtälö 20 + 21 + 22 +

23 + · · ·+ 2n = 2n+1 − 1 toteutuu kaikilla luonnollisilla lu-
vuilla n.
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tehtäviä

3.1 Ketjukirje on eräs ns. pyramidihuijauksen muoto, jon-
ka Suomen laki kieltää. Keinottelija NN lähettää kah-
delle ystävälleen seuraavan kirjeen:

Lähetä alla olevassa listassa sijalla 1. olevalle
henkilölle 5 euroa. Siirrä sitten sijalla 2. oleva ni-
mi sijalle 1. ja lisää oma nimesi sijalle 2. Lähe-
tä tämän kirjeen kopio kahdelle ystävällesi. Näin
toimimalla saat enemmän rahaa kuin itse lähetät.

Lista: 1. NN, 2. NN.

Kannattaako ketjukirjeeseen ikinä osallistua? Miksi
puhutaan pyramidihuijauksesta? Sopiiko hiiri-teoria mal-
lintamaan ketjukirjettä?

3.2 Mitä kymmenjärjestelmän lukua vastaa sellainen bi-
nääriluku, jossa on 30 ykköstä peräkkäin? Käytä teh-
tävän ratkaisussa apuna yllä induktiolla todistettua
yhtälöä.

3.3 Olkoon n luonnollinen luku eli jokin luvuista 0, 1, 2, 3, . . .
Todista, että jokainen 2n+1× 2n+1 -ruudukko, josta on
poistettu yksi vapaasti valittu ruutu, voidaan peittää
riittävällä määrällä kuvan 6 mukaisia L-kappaleita.

Kuvassa 6 on lisäksi toteutunut peittämistilanne, kun
n = 1. (Ohjeita: Näytä ensin, että tapauksessa n = 0

peittäminen onnistuu. Osoita sitten, että jos peittämi-
nen onnistuu tapauksessa n = m, niin se onnistuu
myös tapauksessa n = m+ 1. Miksi tämä riittää?)
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1

2

Kuva 6: L-kappale ja 4× 4-ruudukko. Tämän ruudukon voi peit-
tää L-kappaleilla siten, että yksi ruutu jää tyhjäksi.



4
M AT E M AT I I K K A A O N M O N E N L A I S TA

Matematiikka on hyvin monipuolinen tiede. Matemaattis-
ta tutkimusta tehdään monista aiheista ja lisää voi kek-
siä itse – kuten edellä olevan teorian ”hiiristä”. Eräs tapa
jaotella matematiikan aloja on jakaa ne puhtaaseen ja so-
vellettuun matematiikkaan. Puhdas matematiikka ei täh-
tää välittömään käytännön hyötyyn, vaan kenties kaunii-
seen, täsmälliseen ja selkeään teoriaan. Puhtaassa mate-
matiikassa tutkitaan siis abstrakteja matemaattisia olioi-
ta. Tätä edustaa edellä esitelty aksiomaattinen ajatteluta-
pa. Esimerkkejä puhtaan matematiikan aloista ovat mm.
logiikka, joukko-oppi ja lukuteoria. Sovelletussa matema-
tiikassa motivaatio teoriaan saadaan käytännön ongelmis-
ta. Tällöin siis jokin matematiikan ulkopuolisen ilmiön seli-
tys asetetaan päämääräksi. Sitä tutkitaan matematiikan täs-
mällisin keinoin. Sovelletuimpia matematiikan aloja ovat
analyysi ja tilastotiede.

Aina jaottelu puhtaaseen ja sovellettuun matematiikkaan
ei ole selvä tai ainakaan pysyvä. Tämän jaottelun ratkaisee
aina käyttö. Jokin puhtaan matematiikan ala, jolla tällä het-
kellä ei ole käytännön sovelluksia, voi saada tulevaisuudes-
sa tärkeän roolin jossain uudessa asiayhteydessä. Tällainen
matematiikan ala on mm. lukuteoria, josta kerrotaan alem-
pana lisää.

Seuraavaksi esitellään lyhyesti joitakin keskeisiä mate-
matiikan osa-alueita.

4.1 logiikka ja joukko-oppi

Logiikka ja joukko-oppi muodostavat matematiikan perus-
tan. Logiikassa tutkitaan päättelyiden muotoa ja niiden pä-
tevyyttä. Pätevä päättely on aina totuuden säilyttävää. Loo-
giset päättelysäännöt ovat kaiken matematiikan perusta.

Seuraavassa on kaksi esimerkkiä pätevistä päättelyistä:

27
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• Jokaisen reaaliluvun neliö on ei-negatiivinen. Luku
−
√
2 on reaaliluku. Siis (−

√
2)2 on ei-negatiivinen.

• Oletaan ensin, että kaikki possut ovat kanoja. Olete-
taan lisäksi, että kissa on possu. Näistä kahdesta ole-
tuksesta voidaan päätellä, että kissa on kana.

Edellisessä päättelyssä johtopäätös on selvästi aikaisem-
pien lauseiden looginen seuraus. Sen sijaan jälkimmäisen(−

√
2)2 = 2 > 0

päättelyn sisältö on järjetön, mutta päättely on silti oikein.
Johtopäätös ”kissa on kana” on nimittäin oletusten loogi-
nen seuraus. Loogiikassa ei keskitytä siihen mihin päätte-
lysääntöjä sovelletaan, vaan miten niitä sovelletaan.

Logiikan aloja ovat mm. lauselogiikka, predikaattilogiik-
ka, modaalilogiikka ja todistusteoria. Myös teoreettinen
tietojenkäsittelyoppi juontaa juurensa logiikkaan.

Joukko-oppi on teoria joukoista. Joukko on kokoelma
tiettyjä olioita (jotka ovat aksiomaattisessa lähestymista-
vassa itsekin joukkoja). Kun logiikassa annetaan matema-
tiikan päättelyille muoto, niin joukko-oppi antaa matema-
tiikalle sisällön. Joukko-opin käsitteitä ja merkintöjä tarvi-
taan lähes kaikilla matematiikan aloilla. Lisäksi sen avul-
la voidaan tarkkaan määritellä matematiikassa tarvittavat
käsitteet luonnollisista luvuista alkaen.

äärettömästi funktioita

Funktio eli kuvaus on matematiikan tärkeimpiä käsitteitä.
Sekin määritellään tarkasti joukko-opissa. Funktio on eri-
tyinen yhteys kahden joukon välillä: se liittää (kuvaa) en-
simmäinen joukon jokaisen alkion täsmälleen yhteen toi-
sen joukon alkioista.

Tarkastellaan arkipäiväistä esimerkkiä funktiosta: sään-
tö, joka liittää jokaiseen suomalaiseen tämän (biologisen)
isän, on funktio. Tällöin sanotaan, että funktio kuvaa suo-
malaisten joukon jokaisen alkion kaikkien maailman mies-
ten joukkoon (suomalaisten isäthän eivät välttämättä ole
suomalaisia). Sen sijaan sääntö, joka liittää suomalaiseen
tämän isoisän, ei ole funktio. Tällöin nimittäin jokaiseen
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suomalaiseen liittyisi kaksi miesten joukon jäsentä, mikä
ei funktion määritelmän mukaan käy.

�
�
�
�
'

&

$

%
suomalaiset

miehet

-”isä”

Kuva 7: Funktio on yhteys kahden joukon välillä, joka liittää jo-
kaiseen vasemman puoleisen joukon jäseneen täsmäl-
leen yhden oikean puolen jäsenen.

Tarkastellaan vielä matemaattista esimerkkiä funktiosta.
Olkoon ongelmana ympyrän pinta-alan laskeminen sen
halkaisijan avulla. Nyt funktion kuvaama yhteys on las-
kukaava, joka liittää jokaiseen ympyrän halkaisijaan sitä
vastaavan ympyrän pinta-alan. Tämä pinta-ala A riippuu π ≈ 3, 14
ympyrän halkaisijasta x lausekkeen

A = π · (x
2
)2

mukaan. Lauseke A antaa yhteyden kaikkien halkaisijoi-
den joukolta pinta-alojen joukkoon. Siis esimerkiksi

6 cm 7→ π · (6 cm
2

)2 ≈ 30 cm2.

Funktio ei kuitenkaan aina ole sääntö, laskukaava tai al-
goritmi, jolla tietystä joukosta päästään toiseen. Yleisem-
min funktio pitää ymmärtää vain yhteytenä joukkojen vä-
lillä. Tämä on tarpeen siksi, että esimerkiksi funktioita luon-
nollisten lukujen joukolta on enemmän kuin mitään sään-
töjä. Kaikki säännöt ja algoritmit voidaan nimittäin kirjoit- Luonnollisten

lukujen joukko
{0, 1, 2, 3, . . . }

taa selvillä suomen kielen lauseilla ja siten järjestää vaik-
ka aakkosjärjestykseen. Säännöt voidaan siis luetteloida.
Funktioita luonnollisten lukujen joukolta on enemmän kuin
missään luettelossa pystytään luettelemaan.
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Tutkitaan seuraavaksi ”luettelointiongelmaa” tarkemmin.
Tarkastellaan symboleista ♦ ja ♥ muodostuvia äärettömiä
jonoja. Jonot

J0 : ♥,♥,♥,♥, . . .
J1 : ♥,♦,♥,♦, . . .
J2 : ♥,♦,♥,♥, . . .

ovat esimerkkejä tällaisista äärettömistä jonoista. Ensim-
mäisen jonon J0 kaikki symbolit ovat samoja ja jonossa
J1 ne vaihtelevat. Jonoissa ei kuitenkaan tarvitse olla min-
käänlaista säännön mukaisuutta. Jonot ovat erilaiset, jos
niissä esiintyvät eri symbolit yhdelläkin kohtaa. Selvästi
tällaisia erilaisia jonoja on olemassa äärettömän paljon.

Oletetaan, että kaikki äärettömän pituiset jonot symbo-
leita ♦ ja ♥ voitaisiin luetella. Olkoot ne äärettömässä luet-
telossa

J0, J1, J2, J3, . . .

Luettelon indeksöinnistä huomataan, että jonoja olisi yhtä
paljon, äärettömästi, kuin luonnollisia lukuja. Osoitetaan
nyt, että jonoja onkin vielä enemmän.

Tarkastellaan sellaista uutta ääretöntä jonoa J : j0, j1, j2, . . . ,
jossa esiintyvät ♦- ja ♥-symbolit määräytyvät seuraavan
säännön mukaan:

jn on ♦, jos jonossa Jn paikalla n on symboli ♥.
Muuten jn on ♥.

Symboli jn on
jonossa J paikalla

n.
Seuraavaksi päätellään, ettei uusi jono J voi olla mikään

luettelon jonoista: Koska jonon J0 ensimmäinen symboli
on ♥, niin jonon J muodostamissäännön mukaan se on ♦.
Siis jono J ei ole J0. Koska jonon J1 toinen symboli on ♦,
niin jonossa J se on ♥. Jälleen J ei voi olla jono J1. Vas-
taavasti voidaan jatkaa ja päätellä, ettei jono J ole mikään
luettelon jonoista!

Täten oletus, että kaikki tässä tarkasteltavat jonot voitai-
siin luetteloida, oli väärä. Näitä jonoja on siis enemmän
kuin missään luettelossa, ja siten enemmän kuin luonnol-
lisia lukuja! Miten jonoja voi olla enemmän kuin ääretön
määrä? Tämä selittyy sillä, että äärettömyyksiä on monen
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kokoisia. Luonnollisten lukujen joukon äärettömyys on ”pie-
nempi” kuin edellä tarkasteltujen jonojen joukon äärettö-
myys. Erilaisten äärettömyyksien tutkiminen kuuluu myös
joukko-opin alaan.

Funktio luonnollisten lukujen joukolta joukkoon {♦,♥}
liittää jokaiseen luonnolliseen lukuun joko timantin ♦ tai
sydämen ♥. Näin jokainen ääretön jono symboleja ♦ ja
♥ vastaa tällaista funktiota. Esimerkisi jonoa J1 vastaava
funktio on

0 7→ ♥, 1 7→ ♦, 2 7→ ♥, 3 7→ ♦, . . .

Tämän takia edellä oleva tarkastelu osoittaa myös, että
funktioita luonnollisten lukujen joukolta on enemmän kuin
lueteltavia sääntöjä.

4.2 algebra

Algebrassa tutkitaan abstraktien rakenteiden muotoa. Esi-
merkiksi peruslaskutoimitusten ominaisuuksien tutkimi-
nen kuuluu algebran alaan. Abstraktissa algebrassa las-
kutoimitukset ja laskulait yleistetään koskemaan muitakin
objekteja kuin lukuja.

Lineaarialgebra on tärkeä algebran osa-alue. Sitä voidaan
tarkastella kahdesta näkökulmasta: joko teoriana matrii-
seista tai teoriana lineaarikuvauksista. Matriisit esiteltiin
lyhyesti luvussa 2. Lineaarikuvaus on tietynlainen vekto-
riavaruudessa määritelty funktio. Matriisi ja lineaarikuvaus
ovat saman asian kaksi erilaista luonnehdintaa.

ryhmä-teoriaa

Ryhmän käsite on algebran teorian perusrakenteita. Seuraa-
va epäformaali esimerkki selventää millaisia ominaisuuk-
sia ryhmällä on.

Auton renkaiden keskinäisiä paikkoja vaihdetaan joskus,
jotta niiden kuluminen ajossa olisi tasaista. Renkaiden paik-
kojen vaihdot voidaan tehdä monilla eri tavoilla. Tarkastel-
laan tässä neljää erilaista tapaa kierrättää renkaita (joista
ensimmäinen ei oikeastaan ole vaihto).
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(V0) Jätetään renkaat entisille paikoilleen.

(V1) Vaihdetaan auton eturenkaat keskenään ja takaren-
kaat keskenään.

(V2) Vaihdetaan auton oikean puolen renkaat keskenään
ja vasemman puolen renkaat keskenään.

(V3) Vaihdetaan oikea eturengas ja vasen takarengas kes-
kenään ja vastaavasti vasen eturengas ja oikea taka-
rengas.

Kuva 8 havainnollistaa nämä renkaiden kierrätysmahdol-
lisuudet.

V2

V0

V3

V1

6

?

6
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Kuva 8: Neljä tapaa kierrättää auton renkaita.

Renkaiden vaihtoja voidaan tehdä myös useita peräk-
käin. Kun tehdään ensin renkaiden vaihto V2 ja sen jäl-
keen vielä vaihto V3, niin merkitään V2 ∗ V3. Yhdistetään
siis kaksi renkaiden vaihtotapaa symbolilla ∗. Helposti kui-
tenkin huomataan, että peräkkäisten renkaiden vaihdon
V2 ∗ V3 lopputulos on sama kuin renkaan vaihto V1. Voi-
daan siis merkitä

V2 ∗ V3 = V1.

Itse asiassa valittiinpa mitkä hyvänsä kaksi vaihdoista V0,
V1, V2 tai V3, niin näiden yhdistelmä vastaa aina joitain
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yksittäistä vaihtoa. Tästä syystä yhdistystä ∗ voidaan sa-
noa laskutoimitukseksi renkaanvaihtojen joukossa. Lasku-
toimituksen tulos on siis peräisin samasta joukosta kuin
ne oliot, joihin laskutoimitusta sovelletaan.

Huomataan myös, että kun valitaan kolme renkaan vaih-
totapaa, niin niiden suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä.
Lopputulos on aina sama. Erityisesti aina

Vi ∗ (Vj ∗ Vk) = (Vi ∗ Vj) ∗ Vk,

jossa Vi,Vj ja Vk ovat mitä hyvänsä tässä tarkastelluista
renkaan vaihtotavoista. Edellistä ominaisuutta sanotaan las-
kutoimituksen liitännäisyydeksi. Esimerkiksi tavallinen yh-
teenlasku on liitännäinen. Yhteenlaskun

liitäntälaki:
a+ (b+ c) =

(a+ b) + c.

Renkaan vaihtojen joukossa on myös ”nollavaihto” eli
renkaiden paikalleen jättäminen V0. Tämän lisääminen mi-
hin tahansa vaihtoon ei muuta lopputulosta ollenkaan. Esi-
merkiksi V0 ∗ V2 = V2. Vaihto V0 muistuttaa siis ominai-
suuksiltaan nollaa, sillä kaikilla luvuilla a on 0+ a = a.

Lisäksi jokaisella renkaan vaihdolla on ns. vastavaihton-
sa, jolla renkaiden järjestys palautuu ennalleen. Esimer-
kin millä hyvänsä renkaan vaihdoilla vastavaihto on tä-
mä renkaan vaihto itse. Kun siis suoritetaan sama ren-
kaan vaihto kaksi kertaa peräkkäin päästään alkuperäi-
seen tilanteeseen. Symbolisesti esimerkiksi V3 ∗ V3 = V0.
Tämä ominaisuus muistuttaa vastalukujen yhteenlaskua:
5+ (−5) = 5− 5 = 0.

Renkaan vaihtojen joukko {V0,V1,V2,V3} ja niiden yhdis-
täminen ∗ muodostavat algebrallisen ryhmän. Edellä mai-
nitut neljä ominaisuutta – laskutoimituksen olemassa olo,
sen liitännäisyys sekä nolla-alkion ja vasta-alkion olemas-
sa olo – määrittelevät ryhmän. Tuttu matemaattinen esi-
merkki ryhmästä on kokonaisluvut 0,±1,±2, . . . ja niiden
yhteenlasku.

Ryhmäteoria on laaja algebran osa ja sillä on sovelluksia
muilla matematiikan aloilla.
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4.3 analyysi

Matemaattisessa (reaali)analyysissä tarkastellaan reaalilu-
kujen ja -funktioiden ominaisuuksia mm. päättymättömien
prosessien avulla.

Reaaliluvut ovat lukuja, jotka voidaan kirjoittaa päätty-
vänä tai päättymättömänä desimaalilukuna. Päättymätön
desimaaliluku voi olla jaksollinen tai jaksoton. Luku on
jaksollinen, jos sen desimaalikehitelmässä toistuvat sään-
nöllisesti tietyt numerot. Esimerkiksi luku 1

12 = 0, 08333 . . .
on jaksollinen. Havainnollisesti lukusuoran kaikki pisteet
muodostavat reaalilukujen joukon. Analyysissä reaaliluvut
kuitenkin määritellään täsmällisesti aksioomien avulla il-
man epämääräistä mielikuvaa lukusuorasta. Reaalilukujen
eräs kiinnostava ominaisuus on, että minkä hyvänsä kah-
den reaaliluvun välistä löytyy äärettömästi muita reaalilu-
kuja. Äärettömyyden hallinta onkin matemaattisen analyy-
sin tärkeimpiä tehtäviä.

Analyysin perusteiden keskeisimmät käsitteet ovat raja-
arvo, derivaatta ja integraalifunktio. Raja-arvon avulla kä-
sitellään täsmällisesti äärettömän pieniä ja suuria lukuja.
Tämä johtaa funktion derivaatan ja integraalifunktion kä-
sitteisiin.

Differentiaalilaskenta tarkoittaa funktion arvon muuttu-
misen tutkimista, kun sen muuttujan arvon muutos on hy-
vin pieni, differentiaalinen. Derivaatta kuvaa tätä funktion
arvon muutosta. Esimerkiksi jos funktion arvo ei muutu
ollenkaan, derivaatan arvo on nolla tai, jos funktion arvo
kasvaa koko ajan tasaisesti, derivaatan arvo on jokin posi-
tiivinen luku (vakio). Derivaatta on itsekin funktio, jonka
arvo riippuu muuttujasta. Fysiikassa tutkitaan usein miten
jokin ilmiö muuttuu (ajan kuluessa). Tästä syystä derivaat-
ta on fysiikan kannalta erityisen tärkeä.

Integraalilaskennan lähtökohtana on minkä hyvänsä muo-
don rajoittaman pinta-alan laskeminen. Tämän ongelman
likimääräinen ratkaisu saadaan aina jakamalla pinta-ala
pienempiin säännöllisiin osiin, joiden ala voidaan laskea
geometrian opein. Joskus näin saatu ratkaisu voi olla tark-
kakin, mutta jo ympyrän pinta-alan tarkan ratkaisun saa-
miseksi tarvitaan laskentaa äärettömän pienillä luvuilla.
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Analyysin peruslauseeksi sanotaan tulosta, joka liittää dif-
ferentiaali- ja integraalilaskennan toisiinsa. Derivointi ja in-
tegrointi ovat funktioon sovellettavia operaatioita, mutta
suhtautuvat toisiinsa kuin yhteen- ja vähennyslasku: sen
mitä derivointi tekee, integrointi kumoaa.

Kompleksianalyysissä tarkastellaan vastaavasti komplek-
silukuja ja kompleksifunktioita.

4.4 lukuteoria

Lukuteoria on oppi kokonaisluvuista. Siinä tutkitaan koko-
naislukujen ja kokonaisluvuilla määriteltyjen funktioiden
eli aritmeettisten funktioiden ominaisuuksia. Keskeisim-
piä ongelmia ovat lukujen jaollisuus ja alkulukujen omi-
naisuudet. Alkuluku on ykköstä suurempi jaoton luku.

Alkuluvuilla on paljon kiinnostavia ominaisuuksia. Jo
aleksandrialainen Eukleides päätteli 300-luvulla e.a.a., et-
tä alkulukuja on äärettömästi. Lukuja, jotka eivät ole alku-
lukuja, sanotaan yhdistetyiksi luvuiksi. Ne nimittäin saa-
daan alkulukujen avulla. Tätä tulosta kutsutaan aritmetii-
kan peruslauseeksi: jokainen luonnollinen luku voidaan kir-
joittaa yksikäsitteisesti alkulukujen tulona. Pieni luku on
helppo kirjoittaa alkulukujen tulona, mutta suurilla luvuil-
la tämä on hankalaa. Tätä hankaluutta hyödynnetään mo-
nissa sähköisen viestinnän salausmenetelmissä. Kaikki luvut

voidaan esittää
alkulukujen
tulona: 32 = 25,
87 = 3 · 29,
64337 =

72 · 13 · 101.

Lukuteoriaa pidettiin pitkään parhaana esimerkkinä täy-
sin puhtaasta matematiikan alasta. Sillä ei nimittäin ollut
mitään sovelluksia luonnontieteissä tai tekniikassa. Tieto-
tekniikan ja ohjelmoinnin myötä tämä näkemys on kui-
tenkin muuttunut: lukuteorialla on merkittäviä sovelluk-
sia mm. tietoliikenneviestien salauksessa.

4.5 geometria

Geometria on matematiikan aloista vanhin – sen nimi tar-
koittaa maan mittausta. Geometriassa tutkitaan kuvioita,
kuten suoria ja kolmiota ja ympyröitä, sekä toisaalta kol-
miulotteisia kappaleita, kuten särmiöitä, lieriöitä ja pallo-
ja. Tarkastelukohteen mukaan geometria jaetaankin usein
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taso- ja avaruusgeometriaan. Toisaalta se voidaan jakaa
euklidiseen ja epäeuklidiseen geometriaan. (Katso luku 3.)

Geometriassa monet ongelmat ratkaistaan piirtämällä tai
muuten kuvion avulla. Analyyttisessä geometriassa ongel-
ma muotoillaan symbolisesti ja ratkaistaan laskemalla. Ana-
lyyttisessä geometriassa saadaan algebran ja analyysin me-
netelmät käyttöön, kun kuviota tai kappaleita tarkastel-
laan koordinaatistossa.

4.6 tilastotiede

Tilastotiede on hyvin sovelluslähtöinen matematiikan ala:
siinä analysoidaan numeerista aineistoa ja tehdään siitä
päätelmiä. Tavallisesti tilastollinen aineisto eli data saadaan
kyselyistä, mittauksista tms. havainnoista. Tilastotieteessä
pyritään sattuman ja vaihtelun hallintaan ja siten olennai-
sen informaation löytämiseen suurestakin aineistosta. Tä-
män takia tilastotieteen rooli nykyisessä tietoyhteiskunnas-
sa on erittäin tärkeä lähes jokaisella alalla.

Tilastotiede voidaan jakaa tilastolliseen tutkimukseen ja
tilastotieteen tutkimukseen. Edellisessä sovelletaan tilasto-
tieteen menetelmiä aineistoon, kun taas jälkimmäinen on
teoreettinen oppi, jossa tutkitaan näitä menetelmiä. Tilas-
tollisen tutkimuksen perusongelmat ovat datan käsittely ja
sen tulkinta. Matemaattisessa tilastotieteessä eli tilastotie-
teen tutkimuksessa tilastotieteen ja todennäköisyyslasken-
nan teoriaa lähestytään aksiomaattisesti. Sen tärkeimpiä
tavoitteita on kehittää uusia menetelmiä tilastollista tutki-
musta tekevien käyttöön.

Satunnaisilmiö on tapahtuma, jonka tulosta ei tiedetä
etukäteen. Satunnaisilmiöitä ovat esimerkiksi nopanheiton
tulos tai tieto siitä, tuleeko koulubussi tänään pysäkille ai-
kataulun mukaisesti. Todennäköisyyslaskennan avulla sa-Tapahtuman

todennäköisyys on
luku väliltä 0 . . . 1

tai prosenttiluku
0% . . . 100%.

tunnaisilmiötä hallitaan matemaattisesti: niille voidaan mää-
ritellä todennäköisyysjakauma, jonka perusteella tietyn ta-
pahtuman todennäköisyys voidaan laskea.

Tilastollisessa päättelyssä hyödynnetään siis todennäköi-
syyslaskentaa. Sen avulla voidaan antaa ennusteita tutki-
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tun aineiston pohjalta. Koska täyttä varmuutta tulevasta ei
ole, ennuste annetaan aina todennäköisyytenä.

Tyypillinen esimerkki tilastollisesta päätöksenteosta on
haastattelun perusteella tehtävä arvio suuremmasta jou-
kosta. Kun halutaan tietää vaikkapa kuinka suuri osa suo-
malaisista äänioikeutetuista kannattaa tiettyä poliittista puo-
luetta, niin ei tietenkään ole mahdollista kysyä jokaisen
mielipidettä erikseen. Tämän takia äänioikeutetuista vali-
taan pienempi ryhmä, otos. Otos voi olla esimerkiksi 1000

äänioikeutettua, jotka pyritään valitsemaan koko tutkitta-
vaa joukkoa edustavasti, mutta sattumanvaraisesti. Tuhat
haastattelua pystytään järjestämään ja haastattelujen poh-
jalta saadaan laskettua puolueen kannatusosuus. Otokses-
ta saatuja tuloksia ei saa kuitenkaan suoraan julistaa kos-
kemaan koko äänioikeutettujen joukkoa.

Yksi tilastotieteen peruskysymyksistä onkin miten hy-
vin otos edustaa kuvaamaansa suurempaa joukkoa, perus-
joukkoa. Sattumallahan on aina osansa otosta tehtäessä, jo-
ten voidaan kysyä millä todennäköisyydellä otoksesta saa-
tu tulos on oikea myös perusjoukossa. Puolueiden kan-
natusta tutkittaessa tulos ilmoitetaan virherajoineen. Jos
otoksesta laskettu kannatus on esimerkiksi 24%, niin kaik-
kia äänioikeutettuja koskeva tulos voi olla esimerkiksi 24%
virherajana ±2 prosenttiyksikköä 95% varmuudella. Tämä tu- Virhemarginaali

tarkoittaa
virherajaa.

los tarkoittaa, että 95% todennäköisyydellä puolueen kan-
natus on (24± 2)% eli välillä 22% . . . 26%. Saatu tulos on
siis edelleen ennuste, jolla on tietty todennäköisyys. Var-
ma tulos saadaan vain tutkimalla koko perusjoukko.

Tuloksen virheraja – esimerkissä 2 prosenttiyksikköä –
riippuu useasta tekijästä: Ensiksi siihen vaikuttaa valitta-
va tuloksen luottamustaso, joka kertoo miten varma tulos
on. Luottamustaso valitaan yleensä korkeaksi, jotta tulok-
sella olisi merkitystä. Edellisen esimerkin luottamustaso
oli 95%. Toiseksi virherajaan vaikuttaa otoksen koko. Kun
otosta suurennetaan, virheraja pienenee. Kolmanneksi vir-
herajaan vaikuttaa otoksesta laskettu kannatusosuus.
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tehtäviä

4.1 Logiikka. Kolmessa suljetussa laatikossa on kussakin
kaksi kiveä: yhdessä kaksi mustaa, toisessa kaksi val-
koista ja kolmannessa musta ja valkoinen. Jokaisessa
laatikossa on sen sisällöstä kertova lappu – MM, VV
tai MV – mutta tiedetään, että kaikkien laatikkojen
kyljessä on väärä lappu. Miten saat selville kaikkien
laatikkojen oikeat sisällöt nostamalla vain yhden ki-
ven yhdestä laatikosta?

4.2 Algebra. Tehtävä on jatkoa renkaan vaihto -esimerkkiin.
Lisätään renkaan vaihtojen joukkoon {V0,V1,V2,V3}
sellainen vaihto, jossa vain auton eturenkaat vaihde-
taan keskenään. Onko näin saatava rankenne edel-
leen ryhmä?

4.3 Analyysi. Ympyrän pinta-alaa voidaan arvioida sen si-
sään piirretyn säännöllisen monikulmion pinta-alalla.
Selvästi arvio on sitä tarkempi mitä enemmän kulmia
monikulmiossa on. Kun monikulmion kulmien mää-
rä on äärettömän suuri, niin monikulmion ja ympy-
rän alat ovat samat. (Katso kuvaa 9 (a).)

(a)

(b)

Kuva 9: Kaksi ääretöntä prosessia.
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Edellä kuvatun äärettömän prosessin tulos oli selkeä,
mutta aina näin ei ole. Seuraava esimerkki osoittaa
miksi äärettömiä prosesseja pitää matemaattisessa ana-
lyysissä tutkia tarkasti.

Tarkastellaan tasasivuista kolmiota, jonka jokaisen si-
vun pituus on 1. Painetaan sitten kolmion huippu-
kulma sitä vastaavan sivun keskipisteeseen, jolloin
muodostuu kaksi tasasivuista pienempää kolmiota.
Jaetaan pienemmät kolmiot samalla tavalla kahdek-
si edelleen pienemmäksi kolmioksi ja jatketaan näin
loputtomasti. Kuvassa 9 (b) on prosessin neljä ensim-
mäistä askelta. Kun kolmioita piirretään loputtomas-
ti, kolmiorivi lähestyy janaa, joka on alkuperäisen kol-
mion kanta. Tämän janan pituus on 1.

Tutkitaan sitten kolmioiden kylkien summaa proses-
sin joka vaiheessa. (Kuvissa tämä on merkitty ohuella
viivalla). Ensimmäisen kolmion kylkien summa on 2.
Kuvan perusteella huomataan, että tämä arvo on jo-
kaisessa vaiheessa sama eli 2. (Ohuen viivan pituus
on aina sama, mutkia vain tulee lisää.) Koska kol-
mioiden huiput kuitenkin lähestyvät (kuvassa pak-
sua) kanta-janaa, niin kylkien summakin täytyy lo-
pulta olla 1. Siis 1 = 2! Missä vika?

4.4 Lukuteoria. Ehdota ystävällesi seuraavaa peliä: Mak-
settuaan yhden euron panoksen ystäväsi saa valita
minkä hyvänsä positiivisen kolminumeroisen koko-
naisluvun. Sitten luvun numerot kirjoitetaan kaksi Käytä laskinta

jakojäännöksen
selvittämiseen.
Koska esimerkiksi
123/7 ≈ 17, 8 ja
17 · 7 = 119, niin
123/7 = 17 jää 4.

kertaa peräkkäin, jolloin saadaan kuusi numeroinen
luku. (Siis esimerkiksi luvusta 503 tulee nyt 503503.)
Kun tämä suuri luku jaetaan luvulla 7, jakojäännös
on tietenkin jokin luvuista 0, 1, 2, 3, 4, 5 tai 6. Sinä mak-
sat ystävällesi jakojäännöksen osoittaman määrän eu-
roja.

Kannattaako ystäväsi suostua peliin? Kannattaako si-
nun ehdottaa muita jakajia kuin seitsemää?
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4.5 Geometria. Osoita geometrisesti, että äärettömän sum-
man

1

2
+
1

4
+
1

16
+
1

32
+ . . .

arvo on 1. (Äärettömässä summassa yhteenlasketta-
vat eivät siis lopu ikinä. Tässä ne ovat muotoa 1

2n ,
kun n = 1, 2, 3, . . . .)

Ohje: tutki alla olevaa kuvaa.
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4.6 Tilastotiede. Suuressa joukossa ihmisiä on puolet nai-
sia ja puolet miehiä. Tästä joukosta valitaan satunnai-
sesti neljän hengen joukkue. Millä todennäköisyydel-
lä tässä joukkueessa on tasan kaksi naista ja kaksi
miestä? Huomaa, että todennäköisyys ei ole 50 pro-
senttia.



Osa II

L U O N N O N T I E T E I S S Ä
S O V E L L E TA A N M AT E M AT I I K K A A

Luonnon suuri kirja on kirjoitettu matematiikan kie-
lellä.

– Galileo Galilei –





5
L U O N N O N T I E D E O N K O K E E L L I S TA

Luonnontieteet tutkivat luontoa. Tietoa luonnosta saadaan
havainnoilla. Havainnointia on esimerkiksi tietyn tapah-
tuman tarkkailu, esiintymien laskenta tai ominaisuuden
mittaus. Luonnontieteissä luonnonilmiöitä ja tapahtumia
pyritään kuvaamaan ja selittämään teorialla. Teorian poh-
jalta saadaan myös laadittua ennusteita tulevista tapahtu-
mista. Kaikille luonnontieteille on yhteistä se, että kaiken
tiedon pohjana ovat havainnot. Tämä tarkoittaa sitä, että
teoria on arvoton, jos se ei selitä mitään havaintoa. Ko-
keellisuus, eli koetilanteiden järjestäminen ja seuraaminen,
on menetelmä, jolla luonnontieteellinen tieto osoitetaan oi-
keaksi. Luonnontieteellisen kokeen on oltava aina toistetta-
vissa, jotta kokeen kuvaama tulos voidaan hyväksyä luon-
non yleiseksi toimintaperiaatteeksi eli luonnonlaiksi.

Matematiikka on ikuista, mutta luonnontieteen teoria
voidaan hylätä. Nykyiset teoriat ovat voimassa, kunnes jo-
ku esittää teorian, joka kuvaa luontoa paremmin kuin en-
tinen teoria. Juuri tämä tekee luonnontieteestä kiehtovaa –
se on muuttuvaa ja kehittyvää. Uudet havainnot siis muo-
vaavat sekä käsitystämme luonnosta että myös luonnonil-
miöiden selityksistä.

Koska luonnontieteet kuvaavat maailmaa, ne antavat pe-
rustan myös laitteiden toiminnalle ja tekniikalle. Toisaalta
tekniikasta on apua mittauksissa ja havaintojen teossa. Siis
uudet keksinnöt ja laitteet voivat muovata luonnontieteen
teoriaa ja päinvastoin.

5.1 suureet ovat mittaustuloksia

Matematiikkaa sovelletaan kaikissa luonnontieteissä. So-
velluksissa on kuitenkin muistettava matematiikan ja käy-
tännön välinen ero: matematiikka on tarkkaa, mutta mit-

43
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tauksella on aina rajansa. Seuraava esimerkki havainnollis-
taa mittaustarkkuuden merkitystä.

Eräs lapsi punnitsee itsensä henkilövaa’alla ja saa tulok-
sen 42 kg. Sitten lapsi syö suklaapatukan, jonka käärepa-
perissa on merkintä 58 g. On järjetöntä väittää, että lapsen
massa olisi nyt 42, 058 kg. Matematiikassa on tietenkin voi-
massa

42 kg + 0, 058 kg = 42, 058 kg,

mutta sovelluksissa ja luonnontieteissä pitää päätellä

42 kg + 58 g ≈ 42 kg.

Luonnontieteissä pitää aina huomioida se, että laskuissa
käsitellään mittaustuloksia. Jos henkilövaaka olisi todella
mitannut massaa gramman tarkkuudella, sen olisi pitänyt
näkyä nollina mittaustuloksessa. Tällöin luonnontieteissä-
kin olisi voimassa

42, 000 kg + 58 g = 42, 058 kg.

Mittaustarkkuus ja oikein pyöristäminen pitää aina huo-
mioida, kun lasketaan mittaustuloksilla. Mittauksen tulok-
sia sanotaan (fysikaalisiksi) suureiksi. Niihin liittyy aina
lukuarvo, tarkkuus ja yksikkö. Edellä olevassa suklaapa-
tukan massan tapauksessa lukuarvo on 58, tarkkuus 1 g
ja yksikkö gramma. Tarkkuus ilmenee lukuarvon merkit-
sevistä numeroista. Suureilla laskettaessa lopullinen vas-
taus pyöristetään siten, että lopputuloksessa on korkein-
taan niin monta merkitsevää numeroa kuin epätarkimmas-
sa lähtöarvossa. Tällöin tuloksen numerot ovat merkitse-
viä eli oikein suhteessa käytettyyn mittaustarkkuuteen.

Seuraava esimerkki havainnollistaa, mitä ovat merkitse-
vät numerot.

Juoksija haluaa määrittää keskinopeutensa tietyllä mat-
kalla. Hän arvio matkaksi 100 m ja mittaa juoksuajaksi
27, 0 s. Tällöin keskinopeus onKeskinopeus

= matka
aika .

100 m
27, 0 s

=
100

27, 0
m
s

= 3, 703703 . . .
m
s
≈ 4 m

s
.

Tulos pyöristettiin yhden numeron tarkkuuteen, koska epä-
tarkimmassa mittaustuloksessa, 100 m, oli vain yksi mer-
kitsevä numero. Ennen desimaalipilkkua tulevat nollat ovat
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siis merkitsemättömiä numeroita. Edellä aika oli ilmoitet-
tu kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella.

Juoksija mittaa edellä joustun matkan tarkemmin, desi-
metrin tarkkuudella. Matka on 102, 4 m. Nyt saadaan tar-
kempi arvo keskinopeudelle.

102, 4 m
27, 0 s

=
102, 4
27, 0

m
s

= 3, 7925925 . . .
m
s
≈ 3, 79 m

s
.

Nyt tuloksen pyöristys määräytyi ajan tarkkuuden perus-
teella. Huomaa myös, että yksiköt pitää olla laskussa mu- Kilometri on tuhat

metriä. Tunnissa
on 3600 sekuntia.

kana, jotta lopputuloskin saa yksikön. Yksiköt voidaan myös
helposti muuttaa toisiksi:

3, 79
m
s

= 3, 79
1
1000 km
1
3600 h

= 3, 79 ·
1
1000
1
3600

km
h

= 3, 79 ·3, 60 km
h
≈ 13, 4 km

h
.

5.2 luonnontieteitä on paljon

Luontoa voi havainnoida monesta näkökulmasta. Siksi luon-
nontieteet jaotellaan eri aloikseen, kuten fysiikaksi ja ke-
miaksi. Rajat eri luonnontieteiden välillä ovat kuitenkin
monesti häilyviä. Seuraavassa tarkennetaan mitä tärkeim-
mät luonnontieteet ovat.

fysiikka tutkii luonnonilmiöitä ja energiaa

Fysiikan tutkimuskohteita ovat esimerkiksi liike, ääni, läm-
pö tai magneettisuus. Fysiikassa pyritään selvittämään luon-
nonlait eli periaatteet, joiden mukaan luonnonilmiöt ta-
pahtuvat. Luonnonlait ilmaistaan tarkasti matematiikan kie-
lellä. Voima ja energia ovat luonnonilmiöiden selittämisen
kannalta keskeisiä käsitteitä. Voima kuvaa kahden kappa-
leen välistä vuorovaikutusta. Esimerkiksi kestomagneetin
ja rautakappaleen välillä vaikuttaa magneettinen vetovoi-
ma, ja toisaalta Maan ja ihmisen välillä painovoima. Voima
on myös liikkeen edellytys.

Energia tarkoittaa kykyä tehdä työtä eli kykyä saada ai-
kaan esimerkiksi liikettä. Energia esiintyy luonnossa mo-
nessa muodossa ja sen muoto muuttuu jatkuvasti. Ener-
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gian esiintymismuotoja ovat esimerkiksi liike-energia, ase-
maenergia, sähköenergia ja lämpöenergia. Eräs tärkeim-
mistä luonnonlaeista onkin energiansäilymislaki: energiaa
on aina sama määrä – vain sen muoto muuttuu. Energiaa
ei siis ikinä häviä. Koneet voivat muuttaa energiaa muo-Ikiliikkujalla

tarkoitetaan
jatkuvasti

liikkuvaa konetta,
johon ei tarvitse
tuoda ollenkaan

energiaa
(esimerkiksi

polttoaineena).
Ikiliikkuja on
fysikaalinen

mahdottomuus;
sellaista ei voi

rakentaa.

dosta toiseen. Esimerkiksi sähkömoottori muuttaa sähkö-
energian pyörimisenergiaksi. Käytännössä jokainen kone
kuitenkin ”syö” energiaa siten, että koneen ottama ener-
gian määrä on aina suurempi kuin sen antama. Tällöin-
kään energiaa ei häviä, vaan se muuttuu hyödyttömään
muotoon, yleensä (hukka)lämmöksi.

Tarkastellaan esimerkkinä kuvan 10 tilannetta. Alussa
mustalla pallolla on asemaenergiaa, koska se on korkeal-
la mäellä. Kun pallosta päästetään irti, se vierii mäkeä alas
ja sen liike-energia kasvaa. Pallon nopeus ja liike-energia
ovat suurimmillaan alamäen loputtua. Liike-energiansa tur-
vin pallo jatkaa ylämäkeen, kunnes pysähtyy. Huomaa, et-
tä pallo ei nyt päässyt yhtä korkealle kuin se oli alussa.
Tämä johtuu siitä, että kaikki alun asemaenergia ei muut-
tunut liike-energiaksi ja kaikki liike-energia ei muuttunut
takaisin asemaenergiaksi. Nyt pallon alku- ja loppupaik-
kojen korkeuseroa vastaava energia kului hukkaan. Tämä
energia kului mäen ja pallon lämpenemiseen sekä ilman-
vastuksen voittamiseen eli ilman liikuttamiseen, sillä pal-
lo oli tapahtuman aikana vuorovaikutuksessa mäen ja sitä
ympäröivän ilman kanssa. Mäki ja pallo lämpenivät hie-
man, koska ne eivät ole täydellisen pyöreitä ja tasaisia.Kitka on

vierimisen
edellytys: ellei sitä
olisi, pallo liukuisi.
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Kuva 10: Energia muuttuu muodosta toiseen.

Fysiikka voidaan jakaa mekaniikaksi, lämpöopiksi, aalto-
opiksi, sähkömagnetismiksi sekä atomi- ja hiukkasfysiikak-
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si. Mekaniikassa tutkitaan liikettä ja liikeratoja, voimia liik-
keen aiheuttajina sekä tasapainoa. Lämpöopin keskeiset
ongelmat ovat lämpöenergia ja lämmön vaikutus ainee-
seen. Jälkimmäiseen kuuluvat mm. aineen olomuodon muu-
tokset erilaisissa paine-olosuhteissa. Aalto-opissa mallin-
netaan mm. ääntä ja valoa aaltoliikkeenä. Sähköopissa sel-
vitetään mitä ovat sähkövaraus, sähkövirta ja sähköinen
jännite. Magneettiset ilmiöt liitetään sähköisiin ilmiöihin
sähkömagnetismin teoriassa. Atomifysiikka selittää atomien
rakennetta ja niihin liittyviä ilmiöitä. Hiukkasfysiikassa tut-
kitaan alkeishiukkasten vuorovaikutusta kvanttimekanii-
kan keinoin. (Ks. luku 12.1.)

Fysiikka sivuaa läheisesti kaikkia muita luonnontietei-
tä: Kun kemiassa tutkitaan miten tietyt molekyylit sitoutu-
vat toisiinsa, fysiikka vastaa kysymykseen miksi nämä mo-
lekyylit sitoutuvat toisiinsa. Tähtitieteessä selvitetään tai-
vaankappaleiden ratoja, ja fyysikot selittävät miksi radat
ovat havaittujen kaltaisia.

kemia tutkii ainetta ja aineiden välisiä reak-
tioita

Kemiassa selvitetään mitä aine on, miten se muuttuu, mi-
ten se tunnistetaan ja miten sitä valmistetaan. Erilaiset polt-
toaineet, lääkkeet, muovit, räjähteet ja pesuaineet ovat ke-
miantutkimuksen tuloksia.

Kaikki aineet muodostuvat atomeista. Luonnossa esiin-
tyy 94 oleellisesti erilaista atomia. Nämä atomit vastaavat
alkuaineita, joista kaikki muut aineet muodostuvat. Puh-
taita alkuaineita ovat esimerkiksi happi, hiili, kupari ja ve-
ty. Muut aineet luokitellaan kemiassa yhdisteiksi tai seok-
siksi. Esimerkiksi vesi on hapen ja vedyn yhdiste ja pronssi
on seos kuparia ja tinaa. Seoksessa aineen osat ovat sekai- Vesimolekyyli

muodostuu
kahdesta
vety-atomista (H)
ja yhdestä hapesta
(O). Sen
kemiallinen kaava
on H2O.

sin, mutteivät ole sitoutuneet toisiinsa. Yhdisteissä alkuai-
neet ovat sitoutuneet kemiallisesti toisiinsa ja pysyvän si-
doksen rikkominen vaatii energiaa. Kun kemiallinen sidos
rikotaan, aine muuttuu toiseksi aineeksi. Toisaalta sidok-
sien muuttuminen voi myös vapauttaa energiaa. Palamis-
reaktio on tutuin reaktio, jossa vapautuu runsaasti lämpö-
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energiaa. Kemiallisesti palaminen on hapen sitoutumista
palavaan aineeseen. Parhaimmat polttoaineet ovat puhtai-
ta hiilivety-yhdisteitä. Niiden palamisreaktiota kuvaa reak-
tioyhtälö

hiilivety + happi→ vesi + hiilidioksidi + lämpö.

Tässä lämpöenergia on peräisin hiilivety-yhdisteen hajoa-
vista sidoksista. Palamisessa siis polttoaineen kemiallinen
energia muuttuu lämpöenergiaksi.

Orgaanisessa kemiassa tutkitaan hiiliyhdisteitä. Hiili on
erityisen tärkeä alkuaine, sillä se pystyy muodostamaan ra-
jattomasti erilaisia uusia yhdisteitä muiden alkuaineiden
kanssa. Ylivoimaisesti suurin osa kaikista tunnetuista yh-
disteistä onkin sellaisia, että ne sisältävät sidoksen kahden
hiiliatomin välillä. Tällaisia hiiliyhdisteitä sanotaan orgaa-
nisiksi yhdisteiksi, sillä ne ovat koko elollisen luonnon ra-
kennusaine.Orgaaninen

tarkoittaa elollista,
organismi eliötä.

Epäorgaanisessa kemiassa tutkitaan mm. metalliyhdis-
teitä. Monet epäorgaanisetkin yhdisteet ovat välttämättö-
miä elämälle. Esimerkiksi natriumkloridi eli tavallinen ruo-
kasuola on tällainen yhdiste.

Kemiaa sovelletaan monilla aloilla materiaalitekniikasta
biologiaan ja lääketieteeseen.

biologia tutkii elollista luontoa

Elollisen luonnon muodostavat eliöt, joille on ominaista ai-
neenvaihdunta, syntyminen, lisääntyminen, ympäristöön
sopeutuminen ja lopulta kuolema. Bakteerit, sienet, kasvit
ja eläimet ovat eliöitä. (Sienet eivät ole kasveja.) Biologias-
sa pyritään tunnistamaan ja luokittelemaan eliöitä.

Solu on elämän perusyksikkö. Yhdestä solusta muodos-
tuvat bakteerit ovat eliöistä yksinkertaisimpia. Kaikkien
eliöiden kehitystä ohjaavat ympäristö ja perintötekijät eli
geenit. Genetiikassa ja molekyylibiologiassa tutkitaan pe-
rinnöllisyyttä ja geenien toimintaa.

Eliölajien rakenteen (anatomian), elintoimintojen (fysio-
logian), kehityksen (evoluution), levinneisyyden ja vuoro-
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vaikutuksen muun luonnon kanssa (ekologian) tutkimuk-
set kuuluvat myös biologiaan.

Kaikki luonnontieteet täydentävät toisiaan, koska ne ku-
vaavat samaa asiaa eri näkökulmista. Esimerkiksi bioke-
miassa selvitetään eliöiden kemiallista rakennetta. Tämän
tunteminen taas antaa perustan esimerkiksi lääkkeiden ke-
hittämiselle.

maantieteet tutkivat maapalloa

Maantieteissä tutkitaan Maan ja sen ilmakehän rakennetta,
ilmiöitä ja muuttumista. Maapallon ilmiöt voidaan jakaa
luonnollisiin ja ihmisen aiheuttamiin. Edellisiin kuuluvat
mm. vettä ja sen kiertokulkua tutkiva hydrologia, ilmake-
hää ja sen ilmiöitä tutkiva meteorologia sekä maaperää tut-
kiva geologia. Meteorologian tuttu sovellus on sään ennus-
taminen. Myös muiden luonnonilmiöiden, kuten maanjä-
ristyksien, ennustamisen tutkiminen kuuluu maantietee-
seen.

Ihmis- tai kulttuurimaantieteissä tutkitaan mm. väestön,
kaupunkien, liikenteen ja talouden vaikutuksia alueellises-
ti. Aluemaantieteessä pyritään saamaan kokonaiskuva tie-
tystä jollain tapaa yhtenäisestä alueesta. Myös karttojen
laadinta (kartografia) ja alue- tai yhdyskuntasuunnittelu
kuuluvat maantieteen aloihin.

Lähes kaikkia ilmiöitä voidaan tutkia maantieteen näkö-
kulmasta. Siksi kaikkien muiden luonnontieteiden tietoja
tarvitaan myös maantieteissä. Esimerkiksi ilmastonmuu-
toksen tutkimisen katsotaan kuuluvan geofysiikkaan, jos-
sa maapallon ilmiöitä tutkitaan fysiikan mallien avulla.

tehtäviä

5.1 Vuosia sitten television urheilu-uutisissa kerrottiin kuu-
lantyöntäjä Arsi Harjun harjoittelusta omalla kesämö-
killään. Harju vakuutteli olevansa hyvässä työntökun-
nossa ja toimittaja kysyi, kuinka hyviä kuulantyöntö-
tuloksia harjoituksissa oli tullut. Olympiavoittaja Har-
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ju vastasi: ”En kai minä nyt niitä täällä pusikossa mit-
taile.”

Miksi Harju vastasi näin? Mitä yhteistä ja mitä eroa
on urheilutuloksen ja tieteellisen tuloksen saamisella?

5.2 Luonnontieteellistä menetelmää voi soveltaa muiden-
kin alojen ongelmien ratkaisemiseen. Tällöin ratkai-
sulle haetaan tukea havainnoista. Mitä enemmän ha-
vaintoja tehdään sitä enemmän tiedetään. Olkoon esi-
merkiksi ongelmana tilanne, jossa linja-auto ei saavu
pysäkille. Ryhdytään analysoimaan ongelmaa kysy-
myksillä: Olenko oikealla bussipysäkillä? Olenko liik-
keellä oikeaan aikaan? Onko kelloni ajassa? Olenko
lukenut bussiaikataulua oikein? Edellisiin kysymyk-
siin saadaan helposti vastaukset tutkimalla ympäris-
töä. Kokeellisesti saadaan siis suljettua pois mahdolli-
sia selityksiä ongelmaan. Mikäli jokaiseen edelliseen
kysymykseen vastattiin myönteisesti, niin teoria siitä,
että ”vika on linja-autossa, ei odottajassa” on toden-
näköisesti oikein.

Keksi lisää vastaavanlaisia tilanteita, joissa ongelma
tarkentuu, kun esitetään siihen liittyviä kysymyksiä,
joihin voidaan kokeellisesti vastata.

5.3 Onko olemassa konetta, joka ei toimiessaan hukkaa
yhtään energiaa?

5.4 Vihreät kasvit ovat eläinmaailman elämän edellytys.
Ne nimittäin pystyvät muuttamaan hiilidioksidin ja
veden auringon valon energian avulla hapeksi ja ry-
pälesokeriksi eli glukoosiksi. Yhteyttämis- eli fotosyn-
teesireaktio tapahtuu kasvien vihreissä lehdissä seu-
raavasti:

hiilidioksidi + vesi + valo→ glukoosi + happi.

Yhteyttäminen pitää yllä hiilen kiertokulkua ilmassa
ja antaa ravintoa eläimille. Miten eläimet hyödyntä-
vät glukoosia? Kirjoita reaktioyhtälö.
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T E O R I A O N L U O N N O N M A L L I

Luonnontieteen teoria pyrkii selittämään jonkin tapahtu-
man ja sen seuraukset. Usein, erityisesti fysiikassa, teoria
kirjoitetaan matematiikan kielellä eli ilmiö mallinnetaan
matemaattisesti. Tällöin matematiikan menetelmät ovat käy-
tössä ilmiöön liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Voidaan kysyä, miksi matematiikka pitää sotkea havain-
totietoon. Se on välttämätöntä tarkemman tiedon saami-
seksi. Esimerkiksi painovoimateorian taustalla on havain-
to siitä, että kappaleet putoavat maata kohti. Havainto syn-
nyttää kysymyksen miksi näin tapahtuu. Selitykseksi ei rii-
tä pelkkä toteamus, että maapallo vetää massiivista kap-
paletta puoleensa. Halutaan tietää tarkemmin: Kuinka pal-
jon Maa vetää kappaletta puoleensa? Mistä asioista veto-
voiman suuruus riippuu? Vetääkö Kuukin kappaleita puo-
leensa? Kaikkiin näihin kysymyksiin voidaan vastata tar-
kasti matemaattisesti muotoillun painovoimateorian avul-
la. Pelkkien havaintojen perusteella ei myöskään teknisiin
kysymyksiin saada vastauksia. Esimerkiksi se, miten GPS-
satelliitti pysyy radallaan (ja miten se saadaan sinne), vaa-
tii painovoimasta tarkan teorian. Global Positioning

System (GPS) on
Yhdysvaltain puo-
lustusministeriön
satelliittiavustei-
nen
paikannusjärjestel-
mä.

Mallintamisessa ja varsinkin mallin avulla saatujen tu-
losten tulkinnassa on huomioitava tärkeä matematiikan ja
luonnon välinen ero: matematiikka on luonnontieteenkin
apuna tarkka, täsmällinen ja yksiselitteinen, kun taas luon-
nonilmiöt ovat moniselitteisiä ja herkkiä häiriöille. Yleensä
teoriassa ei voida huomioida kaikkia ilmiöön vaikuttavia
tekijöitä. Siksi mallin avulla saatu tulos on aina ”palautet-
tava” todelliseen maailmaan. Kaavakuva 11 havainnollis-
taa teorian ja luonnon suhdetta.

Tarkkailemalla luontoa rajataan ongelma tai kysymys, jo-
ka pyritään mallin avulla selvittämään. Sitten on etsittävä
ilmiöön olennaisesti vaikuttavat asiat. Nämä tekijät ovat
ilmiötä kuvaavan matemaattinen mallin rakennuspalikoi-
ta. Usein luonnonilmiöihin vaikuttaa niin moni asia, että
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Luonto Matemaattinen
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Mallin avulla
saatu ratkaisu

yksinkertaistus

tulkinta

Kuva 11: Maailman ja mallin suhde

on pakko jättää jotkin tekijät huomioimatta. Yksinkertais-
tamalla luonnon tapahtumia mallista saadaan yksinkertai-
sempi ja siten kenties helpommin käsiteltävä. Mallia voi
myöhemmin yrittää parantaa, jos se ei osoittaudu hyväksi.

Usein luonnossa
on voimassa ns.

yksinkertaisuuspe-
riaate:

yksinkertaisempi
selitys samaan

asiaan on
todennäköisimmin

oikea. Monesti
yksinkertaisin
malli on paras.

Kun malli on valmis, ongelma muotoillaan matemaatti-
sesti ja ratkaistaan. Saatua matemaattista ratkaisua pitää
tarkastella kriittisesti: Voiko se vastata havaintoja? Miten
se tulkitaan luonnossa? Jos tulos vaikuttaa järkevältä, teo-
rialle haetaan vahvistusta mittauksilla. Tällöin tutkitaan
kokeellisesti vastaako mittaamalla saatu tulos laskettua tu-
losta. Oleellinen osa kokeellisesti tehtävää teorian toden-
nusta on toisto. Kokeet ja mittaukset on toistettava monia
kertoja. Samoissa olosuhteissa mittausten pitää antaa sa-
manlaisia tuloksia. Jos joku mittaa tuloksen, jota kukaan
muu tai mikään muu mittalaite ei pysty saamaan, on tämä
mittaus jotenkin virheellinen ja siten merkityksetön.

Kun teoria on hyväksytty luontoa oikein kuvaavaksi, si-
tä voidaan soveltaa myös tapauksissa, joissa mittaaminen
ja kokeilu eivät ole mahdollisia. Kun esimerkiksi raken-
netaan silta tai pilvenpiirtäjä, käytetään lujuuslaskelmissa
ennalta tunnettua teoriaa erilaisten materiaalien lujuudes-
ta. Rakentamisessa ei selvitetä kokeilemalla, että kantaako
silta tai pysyykö pilvenpiirtäjä pystyssä! Toisaalta valmista
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ja kestävää siltaa voidaan pitää kokeena, joka osoittaa sen
suunnittelun ja toteutuksen oikeaksi.

Käytettäessä valmista matemaattista mallia on tärkeää
tuntea malli hyvin. Erityisesti tämä tarkoittaa, että pitää
tietää sopiiko malli tutkittavaan tilanteeseen. Jokaisella mal-
lilla on toimivuusrajansa. Yleensä rajat liittyvät mallissa
tarvittavien mittaustulosten mahdollisiin arvoihin. Esimer-
kiksi painovoimateoria ei sovi mallintamaan pölyhiukka-
sen tai yksittäisen atomin liikkeitä, sillä niiden massat ovat
hyvin pieniä. Tällöin painovoiman vaikutus on merkityk-
setön verrattuna muihin pölyhiukkaseen tai atomiin vai-
kuttaviin voimiin.

6.1 valaisevana esimerkkinä valo

Malli on rakennelma, joka esittää todellisuutta. Rakennel-
ma voi olla täysin käsitteellinen tai matemaattinen. Luon-
nontieteellisen mallin ei tarvitse olla samalla tavalla ku-
vaava kuin vaikkapa auton tai rakennuksen pienoismallin,
sillä luonnonilmiöitä ei yleensä voi kuvata konkreettisesti.
Siksi mallin hyvyyden mittari on se, antaako se havaintoja
vastaavia selityksiä kuvaamalleen ilmiölle.

Usein samaa luonnonilmiötä voidaan mallintaa usealla
erilaisella mallilla. Joskus tämä on jopa välttämätöntä, sillä
ilmiöön voi liittyä niin monenlaisia selitettäviä ongelmia
ettei yksi malli selitä kaikkea. Näiden mallien ei tarvitse
olla keskenään vertailukelpoisia, sillä mallin ainoa tehtävä
on selittää luontoa, ei muodostaa kokonaisuutta. Fysiikan

unelmana on ns.
kaiken teoria, joka
selittäsi ja
yhdistäisi kaikki
luonnon ilmiöt.
Tällaista teoriaa ei
kuitenkaan
toistaiseksi ole.

Valon eri ominaisuuksia voidaan selittää erilaisilla mal-
leilla. Seuraavaksi määritellään valolle kolme mallia ja ker-
rotaan millaisia ilmiöitä ne selittävät.

sädemallin mukaan valo on säde, joka kulkee viivasuo-
raan tasalaatuisessa aineessa.

Tämän mallin avulla selittyy mm. varjon muodostumi-
nen sekä valon taittuminen ja heijastuminen peileisessä ja
linsseissä. Sädemalliin liittyvän teorian avulla voidaan las-
kea esimerkiksi millainen linssi tarvitaan kameraan tai sil-
mälaseihin, kun niillä halutaan katsoa tarkasti tietylle etäi-
syydelle.
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aaltomallin mukaan valo on aaltoliikettä. (Siinä aal-
toilevat sähkö- ja magneettikentät.)

Aaltomallinkin avulla pystytään selittämään valon hei-
jastuminen ja taittuminen, mutta lisäksi interferenssi- ja
diffraktio-nimiset ilmiöt. Niitä ei voi selittää sädemallin
avulla. Interferenssi tarkoittaa aaltojen yhteisvaikutusta. Tä-
mä ilmiö havaitaan esimerkiksi värien voimistumisena, kun
valo heijastuu maahan kaatuneesta bensiiniläikästä tai CD-
levyn pinnasta. Diffraktio tarkoittaa valon sirontaa, kun se
kohtaa esteen. Esimerkin valon diffraktio-kuviosta saa ai-
kaan, kun heijastaa laserosoittimen valon CD-levyn pin-
nasta seinälle. Heijastuessaan CD-levystä lasersäde jakau-
tuu useaksi valopisteeksi seinälle. Valopisteiden paikat ovat
luonteenomaisia aineelle, josta valo on peräisin. Diffrak-
tio on erittäin tärkeä ilmiö mm. tähtitieteen kannalta. Täh-
distä ja kaukaa avaruudesta ei ole saatavissa muuta tietoa
kuin valoa, mutta tämän valon diffraktion avulla saadaan
selville mm. mistä aineesta valo on peräisin. Aineen dif-
fraktiokuvio eli spektri on kuin aineen sormenjälki.

Aaltomallin avulla mallinnetaan kaikkea sähkömagneet-
tista säteilyä, jollaista valokin siis on.

hiukkasmallin mukaan valo koostuu tietyistä hiukka-
sista, fotoneista.

Fotonit ovat valonnopeudella eteneviä (lepo)massattomia
hiukkasia. Niiden avulla pystytään selittämään mm. se, mi-
ten valo saa aurinkokennoon osuessaan aikaan sähkövir-
ran. Aurinkokennon toiminta perustuu ns. valosähköiseen
ilmiöön. Tätä ei pystytä selittämään muiden valon mallien
avulla.

Hiukkasmallia käytetään myös muiden sähkömagneetti-
sen säteilyn lajien mallinnukseen.

6.2 vapaapudotus matemaattiseen malliin

Edellä esitellyt valon mallit olivat käsitteellisiä. Ne kuva-
sivat valon jonkinlaisena konkreettisena oliona – säteenä,
aaltona tai hiukkasena – vaikkei valo sellaisena luonnos-
sa näykään. Toisaalta malli voi olla myös matemaattinen.
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Kuva 12: Heijastamattoman pinnoitteen toiminta voidaan selit-
tää valon aaltomallin avulla. Pinnoitteesta (n1) heijas-
tuvat aallot R1 ja R2 ovat vastakkaisissa vaiheissa, jo-
ten ne sammuttavat toisensa. Heijastus estyy siis valo-
aaltojen interferenssin takia. Heijastuksenestopinnoit-
teita käytetään mm. kameroiden ja silmälasien linsseis-
sä. [Kuva: wikimedia.org, (CC) DrBob]

Matemaattinen malli voi olla pelkkä yhtälö, joka kuvaa il-
miötä. Tutkitaan seuraavaksi esimerkkiä matemaattisesta
mallista.

Kattotiilen pala putoaa katolta. Onko se vaarallinen? Kuin-
ka suurella vauhdilla se putoaa maahan? Lasketaan tilan-
teeseen sopivan matemaattisen mallin avulla tiilenpalan
nopeus.

Ensiksi on selvitettävä, mitkä tekijät ovat olennaisia tii-
lenpalan vauhdin kannalta. Tärkein tekijä tässä on katon
korkeus. Tiilenpalan koko tai paino eivät ole merkittäviä
tekijöitä. (Katso tehtävä 1.) Olennaiset tekijät mitataan tai
selvitetään muuten. Olkoon esimerkkikaton korkeus 3, 5
metriä.

Kun varsinaista mallinnusta tehdään, on usein tukeudut-
tava laajempaan teoriaan. Tässä on tunnettava painovoima-
teoriaa, jonka mukaan massiiviseen kappaleeseen vaikut-
tava putoamiskiihtyvyys lähellä maanpintaa on noin 9, 8
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m/s2. Siis putoavan kappaleen nopeus kasvaa 9, 8 m/s jo-
ka sekunti. Lisäksi tarvitaan perusmekaniikan tietoja: va-
paasti putoava kappale kulkee matkan s mallin

s =
1

2
gt2

mukaan, jossa g on putoamiskiihtyvyys ja t putoamisai-
ka. Tämän mallin avulla saadaan laskettua tiilen putoami-
saika ja sitä kautta myös nopeus, jolla tiili osuu maahan.
Mallin mukaan laskettuna 3, 5metriä korkealta katolta pai-
koiltaan lähtevä tiilenpala putoaa maahan 0, 85 sekunnin
kuluttua. Maahanosumisnopeus on 8, 3 m/s eli noin 30

km/h. (Katso tehtävä 2.)
Ennen mallin käyttöä olisi mietittävä, mitkä ovat tarkas-

teltavan mallin rajat. Edellä käytetty malli soveltuu kuiten-
kin esimerkkitilanteen mallintamiseen hyvin, koska putoa-
mismatka on suhteellisen pieni. Toisaalta malli ei sovellu
esimerkiksi 500 metriä korkean pilvenpiirtäjän katolta pu-
toavan esineen loppunopeuden laskemiseen. Putoavan esi-
neen nopeus nimittäin ei kasva vapaassa putoamisliikkees-
sä rajatta, vaikka putoamismallissa näin onkin. Tämä joh-
tuu siitä, että pieneen, painavaan kappaleeseen kohdistuva
ilmanvastus on merkittävä voima vasta, kun kappaleen no-
peus on suuri. Niinpä pilvenpiirtäjän katolta putoava kap-
pale saavuttaa jossain putoamisen vaiheessa rajanopeuden,
jolloin nopeus ei enää kasva vaan pysyy samana. Tällöin
kappaleen oma painovoima ja ilmanvastusvoima ovat yh-
täsuuret.

Lopuksi palataan mallin maailmasta todelliseen maail-
maan: Mallin mukaan saatu tulos on todellisen nopeuden
yläraja, sillä ilmanvastusta ei huomioitu mallissa. Tiilen
putoamisnopeus on siis todellisuudessa korkeintaan noin
30 km/h. Jos halutaan arvioida sen vaarallisuutta, on tii-
lenpalan massallakin vaikutusta. Painavamman tiilenpa-
lan vaikutukset ovat tietysti tuhoisammat.

6.3 game of life

Elämän peli, Life-peli, on keinotekoinen esimerkki luon-
non monimuotoisuudesta, monimutkaisuudesta ja ennal-
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ta arvaamattomuudesta. Kuitenkin sitä hallitsevat vain tie-
tyt yksinkertaiset säännöt. Peli on myös esimerkki siitä,
että havainnon (pelin lopputuloksen) perusteella voi olla
vaikea löytää yksinkertaisiakin sääntöjä. Life-pelin kehitti
brittiläinen matemaatikko John H. Conway vuonna 1970.

Life-peli on ns. soluautomaatti. Tämä tarkoittaa, että pe-
laaja antaa peliin ainoastaan alkutilanteen ja sitten vain
katsotaan mitä tapahtuu. Varsinainen peli tapahtuu solu-
kossa, jossa jokainen solu on elävä tai kuollut. Mallinne-
taan tässä solukkoa ruudukolla (matriisilla), jossa elävä
solu on merkitty mustalla. Ruudukossa jokaisella solulla,
reunoja lukuun ottamatta, on kahdeksan naapurisolua. So-
lun elämä riippuu sen naapurisoluista seuraavien sääntö-
jen mukaan:

• Solu kuolee, jos sillä on elossa olevia naapureita 0, 1, 4
tai enemmän.

• Solukon tyhjään kohtaan syntyy solu, jos sillä on kol-
me elossa olevaa naapuria.

Biologisesti tulkittuna siis liian pieni solukko (0 tai 1 naa-
puria) tai liian tiheä solukko (vähintään 4 naapuria) ovat
elinkelvottomia. Solu pysyy elossa 2 tai 3 naapurin kans-
sa. Lisäksi kolme naapurisolua pystyy lisääntymään, eli ne
saavat aikaan uuden solun.

Tarkastellaan muutamien esimerkkien avulla mitä pelis-
sä tapahtuu.

y yy y
Kuva 13: Muuttumaton solukko

Kuvassa 13 on pysyvä solukko. Sen jokaisella solulla on
kolme naapuria, joten solut pysyvät elossa seuraavaan su-
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kupolveen. Toisaalta huomataan, että jokaisella solukon ul-
kopuolella olevalla kuolleella solulla on korkeintaan kaksi
elävää naapuria, joten uusia soluja ei synny. Siis solukko
on muuttumaton.

Kuvan 14 solukossa syntyy heti kaksi uutta solua (ym-
pyrät) ja samalla kuolee kaksi solua (rastitut). Toisen suku-
polven solukko on kuitenkin pysyvä edellisen esimerkin
tapaan.

y yy y yyi
i
��@@

��@@ yyy
y
y yy

Kuva 14: Ensimmäisen sukupolven jälkeen solukko pysyy
muuttumattomana.

Mutaatiot ovat luonnossa evoluution, so. kehityksen ja
muutoksen, edellytys. Näin on myös Life-pelissä. Pelissä
mutaatio voi tarkoittaa pientä muutosta tai virhettä solu-
kossa. Tarkastellaan miten mutaatiot vaikuttavat kuvan 14

vasemmanpuoleiseen solukkoon. Tämän solukon mutaa-
tioita ovat kuvan 15 solukko ja kuvan 16 vasemman puo-
leinen solukko.

Kuvan 15 solukko häviää kokonaan neljässä sukupolves-
sa (eli kun sääntöjä on sovellettu neljä kertaa). Näin siis
yhden solun poisto tuhosi aikaisemmin pysyvän solukon.

Kuvan 16 solukko on ns. sykkivä. Se muuttaa muotoaan
jatkuvasti kahden muodon välillä. Myös nyt yhden solun
paikan vaihtaminen teki solukosta täysin erilaisen.

Life-pelissä on siis ennalta arvaamattomia piirteitä: pie-
ni muutos pelin alkutilanteessa vaikuttaa ratkaisevasti sen
lopputulokseen. Katso lisää esimerkkejä pelitilanteista teh-
tävästä 4. Pelin kulkua on mukava tutkia tietokonesovel-
luksen avulla, joita löytyy internetistä runsaasti hakusanal-
la ”Game of Life”.

Myös luontoa kuvaavissa malleissa voi olla samanlai-
sia piirteitä kuin Life-pelissä: pienet muutokset tietyssä al-
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yy yy y
Kuva 15: Solukko kuolee neljän sukupolven aikana.

y yy yyy
-

�
yy
y
y y
y

Kuva 16: Solukko muuttuu jokaisessa sukupolvessa, mutta pa-
lautuu seuraavassa aina ennalleen.

kutilanteessa voivat aiheuttaa myöhemmin suuren muu-
toksen. Tätä tapahtumaketjun alkuarvoherkkyyttä kuva-
taan ns. perhosvaikutuksella. Sen mukaan perhosen siivenis- Ajatuksen perhos-

vaikutuksesta
esitti
yhdysvaltalainen
matemaatikko ja
meteorologi
Edward Lorenz.

ku voi aiheuttaa myrskyn maapallon toisella puolella. Täl-
laista herkkyyttä on esimerkiksi sääennustemalleissa sekä
talous- ja lääketieteisiin liittyvissä malleissa. Näissä mal-
leissa vaikka mittaus- tai pyöristysvirhe voi muuttaa tu-
loksen oleellisesti erilaiseksi, joten niiden pohjalta laadi-
tut ennusteet voivat olla hyvin epävarmoja. Matemaatti-
sessa kaaosteoriassa tutkitaan edellisen kaltaisia malleja.
Kaaosteoreettinen malli on hyvin monimutkainen ja herk-
kä, mutta toimii silti täysin määrätysti tiettyjen sääntöjen
mukaan. Huomaa, että kaaos ei tarkoita tässä yhteydessä
sekasortoa tai epäjärjestystä!

tehtäviä

6.1 Katolta putoaa kattotiilen pala. Vaikuttaako tiilenpa-
lan maahanosumisnopeuteen sen koko tai paino?

6.2 Esine putoaa vapaasti 3, 5 metriä. Laske putoamiseen
kuluva aika t mallin

s =
1

2
· g · t2
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avulla. Mallissa s on putoamismatka ja g = 9, 8 m/s2

putoamiskiihtyvyys. Laske sitten esineen nopeus v
mallin v = g · t avulla.

6.3 Piirrä kuvan 15 solukon kaikki seuraavat sukupolvet.

6.4 Tutki Life-peliä tietokoneohjelman avulla alla olevil-
la alkutilanteilla. Oikean puolinen kuva on esimerkki
ns. avaruusalus -kuviosta.

y yy
y y yy y yy

Java-sovellus Life-pelistä löytyy esimerkikisi osoittees-
ta
http://www.bitstorm.org/gameoflife/ (luettu 18.1.2013).



Osa III

T I E D E J A T E K N I I K K A I H M I S E N
K ÄY T Ö S S Ä

Ainoa tapa hallita luontoa on totella sitä.

– Francis Bacon –
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T E K N I I K K A M U U T TA A M A A I L M A A

Edellisessä osassa todettiin, että luonnontieteen teorian poh-
jalta voidaan kehittää uutta tekniikkaa ja toisaalta teknii-
kan avulla saadaan ainesta uusille teorioille. Tekniikan ja
tieteen suhde on siis läheinen. Mutta mitä tekniikka oikeas-
taan on?

Tekniikka tarkoittaa menetelmää tai taitoa käyttää hy-
väksi jotain tietoa. Erityisesti sillä viitataan luonnontieteel-
lisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Sovelluksen tulos
on laite, kone tai rakennelma.

Kun ihminen rakentaa koneita ja laitteita, niin ihminen
muokkaa ympäristöään, eikä sopeudu siihen passiivises-
ti kuten eläimet yleensä. Näin tekniikka on myös eräänlai-
nen ihmisyyden mitta. Ihmiselle on luonnostaan ominaista
yhä paremman ja helpomman elämän tavoittelu. Tekniik-
ka antaa tähänkin mahdollisuuden: tuotamme yhä uutta
ja kenties turhaakin tekniikkaa.

Tekniikka on vain väline paremman elämän tavoittelus-
sa. Sen käytöstä vastaa ihminen. Atomipommi ja DDT-myrk-
ky ovat tekniikkaa, joiden käyttö aiheuttaa ongelmia. Toi-
saalta tekniikka tuo vastauksia ongelmiin. Esimerkiksi vaa-
rallinen isorokko-tartuntatauti hävitettiin maapallolta ko-
konaan tehokkaalla rokotuskampanjalla. Tekniikan kehit-
tymiseltä odotetaan ratkaisuja myös nykyajan suurimpiin
haasteisiin, kuten ilmaston lämpenemiseen sekä energian
ja ruoan riittävään tuotantoon.

Tekniikan ymmärtäminen vaatii matematiikan ja luon-
nontieteiden osaamista. Jokapäiväinen elämämme on täyn-
nä tekniikkaa. Käytämme viemäriverkostoa, kuuntelemme
tallennettua musiikkia ja syömme jalostettua ruokaa miet-
timättä millaista tekniikkaa näiden palveluiden ja tuottei-
den kehittäminen on vaatinut. Tekniikka on kuin hyvä pal-
velija: kun se toimii, sitä ei huomata.

Tekniikka on jopa synnyttänyt kokonaan uusia tietee-
naloja. Tällainen on esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, jos-

63
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Kuva 17: Viestintäteknologiaa: Matkapuhelimen SIM (Subscriber
Identity Module)-kortin röntgenkuva paljastaa metallis-
ten kosketusnastojen alla olevan pienen mikroproses-
sorin ja muistin. SIM-kortin prosesseri huolehtii mat-
kapuhelinliittymän tunnistamisesta viestintäverkossa.
Lisäksi se tallentaa verkkosijaintinsa sekä puhelin-
muistiotietoja ja tekstiviestejä. [Kuva: wikimedia.org,
(CC) SecretDisc]

sa tutkitaan tietokoneisiin ja digitaaliseen tiedonsiirtoon
liittyviä ongelmia. Näitä ongelmia ovat mm. kysymykset
optimaalisesta tiedon tallentamisesta, muokkaamisesta ja
hakemisesta. Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluu hyvin
monenluonteisia kysymyksiä, kuten laskettavuus, käytet-
tävyys tai tietojärjestelmän rakentaminen. Laskettavuus on
teoreettinen oppi, jossa selvitetään sitä mitä koneella voi-
daan periaatteessa laskea. Käytettävyystutkimuksissa pi-
tää huomioida mm. ihmisen käyttäytyminen erilaisissa ti-
lanteissa. Tietojärjestelmäteoriaa taas voidaan soveltaa muu-
allakin kuin tietokoneohjelmoinnissa, esimerkiksi sosiaali-
sen organisaation järjestelemisessä ja johtamisessa.

Monesti termit tekniikka ja teknologia samastetaan, vaik-
keivät ne täysin samaa tarkoitakaan. Teknologia tarkoit-Teknologiasta on

tullut
englanninkielen

vaikutuksesta
muotisana, jota

käytetään monesti
sanan ’tekniikka’

sijasta.

taa sananmukaisesti oppia tekniikasta. Teknologia viittaa
myös teknisten järjestelmien tai laitteiden suunnitteluun
ja käyttöön. Esimerkiksi avaruusteknologialla tarkoitetaan
niitä tekniikoita ja laitteita, jotka liittyvät avaruuden tutki-
mukseen.
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tehtäviä

7.1 Fyysikko J. R. Oppenheimer työskenteli toisen maail-
mansodan aikana Manhattan-projektin parissa, jonka
päämääränä oli atomipommin valmistaminen. Myö-
hemmin, 1950-luvulla, hän muisteli projektia: Kun jo-
kin on teknisesti kiehtovaa, se tehdään. Vasta teknisen on-
nistumisen jälkeen kysytään: mitä tällä tehdään? – Juuri
näin kävi atomipommin kohdalla.

Tekniikan imperatiiviksi sanotaan periaatetta, jonka
mukaan kaikki teknisesti mahdolliset laitteet tullaan
varmasti myös rakentamaan. Onko tekniikan impera-
tiivi voimassa? Mikä ohjaa sitä, mitä teknisiä laitteita
rakennetaan?

7.2 Standardi on jonkin järjestön esittämä suositus siitä,
miten jokin asia pitäisi tehdä. Tämä asia voi olla vaik-
kapa laitteen tai esineen mitat, valmistustapa tai laa-
tuvaatimus. Tunnettuja standardeja ovat mm. pape-
rin koon A-luokitus (A4, A3,...) tai kolme- ja kaksi-
kirjaimisten maatunnusten käyttö (FIN-fi, SWE-se,...).
Standardien käyttö ei ole pakollista, mutta viranomai-
set saattavat edellyttää niiden käyttöä. Näin voi olla
esimerkiksi turvallisuusmääräysten kohdalla.

Standardointi on edistänyt monen laitteen tai teknolo-
gian kehitystä. Mitä muuta hyötyä on standardoinnis-
ta? Anna lisää esimerkkejä tunnetuista standardeista.

? ? ?

Seuraavissa luvuissa kuvataan ihmiskunnan historiaa tie-
teen ja tekniikan kehityksen valossa. Tässä yhteydessä nos-
tetaan esiin merkittävimmät matematiikan ja luonnontie-
teen saavutukset. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, mil-
laisia vaikutuksia uusilla tiedoilla ja keksinnöillä on ollut
maailmakuvaamme ja arkeemme.

Huomaa, että tässä historiakatsauksessa jätetään huomioi-
matta esimerkiksi aatteelliset ja uskonnolliset ”keksinnöt”,
vaikka niiden vaikutus historiassa on ollut hyvin suuri.
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0 0 0 – 3 0 0

Ihminen kehittyi anatomisesti nykyisen kaltaiseksi 200 000

vuotta sitten. Tämä tarkoittaa, että siitä lähtien ihmisen toi-
mintaa ovat ohjanneet aivan samat biologiset tarpeet ja ha-
lut kuin nykyäänkin. Vaikka ihmisen aivot eivät ole kehit-
tyneetkään, niin silti 200 000 vuodessa on tapahtunut pal-
jon! Tulen käsittelyn

osasivat jo
nykyihmisen
edeltäjät.

Ensimmäisiä todisteita kulttuurista tai ihmisen moder-
nista elämäntavasta on löydetty 50 000 vuoden takaa. Näi-
hin todisteisiin kuuluvat löydöt mm. kypsennetystä ruoas-
ta, kehittyneistä työkaluista, koruista ja taiteesta sekä myös
taidosta, joka osoittaa lukumäärien laskemista. Näin ollen
taidot asioiden vertaamisesta, mittauksesta ja laskemisesta
ovat huomattavasti vanhempia kuin esimerkiksi kirjoitus-
taito.

8.1 kaikki alkoi virran rannalta

Ensimmäinen erittäin suuresti ihmisyhteisöjen elämään vai-
kuttanut keksintö tapahtui noin 10 000 vuotta e.a.a. Niilin
sekä Eufrat- ja Tigris-jokien laaksoissa: siellä ryhdyttiin en-
si kertaa historiassa viljelemään maata. Maanviljely mah-
dollisti ihmisyhteisön paikalleen asettumisen – tätä ennen
oli liikuttu ravinnon perässä. Paikalleen asettuminen ja vil- Siirtymistä

keräily- ja metsäs-
tyskulttuurista
maatalouteen
kutsutaan
neoliittiseksi val-
lankumoukseksi.

jelyn takaama ravinto mahdollistivat yhteisön kasvun ja
ennen pitkää syntyivät ensimmäiset kylät ja kaupungit. Li-
säksi viljely, kesytetyt kotieläimet ja kuparin käytön oppi-
minen työkaluissa takasivat niin runsaan ruoan tuotannon,
että kaikkien yhteisössä ei enää tarvinnut osallistua ravin-
non hankintaan. Nyt jotkut pystyivät keskittymään esimer-
kiksi kauppaan tai ainoastaan yhteisönsä johtamiseen. Tä-
mä loi pohjan ensimmäisten kuningaskuntien ja valtioiden
syntymiselle hedelmällisen puolikuun alueelle Lähi-itään.
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Näihin aikoihin Mesopotamiassa, nyky–Irakin alueella,
keksittiin myös pyörä. Se mullisti saviastioiden valmistuk-Sumer, Akkad,

Babylonia ja
Assyria ovat

Mesopotamian
alueen muinaisia

valtakuntia.

sen (dreija), helpotti raskaiden takkojen liikuttelua (tela) ja
myöhemmin nopeutti liikkumista (hevosvaljakon pyörä).

Kuninkaat ja hallintokoneisto takasivat toimeentulonsa
keräämällä veroja maanviljelijöiltä ja kauppiailta. Kaup-
pa ja verojen keräys puolestaan synnyttivät tarpeen kirja-
ta asioita muistiin. Niinpä kirjoitustaito kehitettiin vuoden
3000 e.a.a. tienolla Mesopotamiassa ja vähän myöhemmin
Egyptissä. Kirjoitustaito auttoi merkittävästi tiedon säilyt-
tämisessä ja siirrossa sukupolvelta ja kansalta toiselle.

Verotulot ja keskitetty hallinto mahdollistivat yhä laa-
jemman hyvinvoivan kansanosan elämän, jonka ei tarvin-
nut keskittyä ruumiilliseen työhön. Tällä kansanosalla oli
mahdollisuus ajatustyöhön, luonnon ja taivaankappaleiden
tarkkailuun. Näin Egyptissä laadittiin mm. ensimmäinen
kalenteri, joilla Niilin säännölliset tulvat voitiin ennustaa.
Toisaalta tulvat pyyhkivät peltojen rajat joka vuosi pois, jo-
ten maanmittausta tarvittiin. Tämä loi tarpeen geometrisil-
le laskutehtäville. Tiede kehittyi varhaisissa kuningaskun-
nissa käytännön tarpeista lähtien.

Muinaisessa Egyptissä käytettiin roomalaisia numeroita
vastaavaa lukujen merkitsemistapaa. Siellä pystyttiin rat-
kaisemaan monimutkaisiakin laskutehtäviä ja tunnettiin
murtolukuja sekä geometriaa. Suuret pyramidit Gizassa to-
distavat edelleen muinaisten egyptiläisten insinööritaidon
loistokkuutta.

Muinaisen Mesopotamian (Babylonian) kenties suurin
anti matematiikan kehitykselle on lukujen merkitseminen
paikkajärjestelmän avulla. Nykyisinkin käytetyssä paikka-Pythagoraan

lause:
suorakulmaisen

kolmion pisimmän
sivun neliö (eli

toinen potenssi)
on yhtäsuuri kuin

lyhyiden sivujen
neliöiden summa.

järjestelmässä numeron paikalla luvussa on merkitys, toi-
sin kuin egyptiläisessä tavassa. Tämä parempi merkitse-
mistapa mahdollisti monimutkaisempien ongelmien käsit-
telyn kuin Egyptissä. Muinaisessa Babyloniassa kehitettiin
mm. menetelmä neliöjuuren laskemiseksi ja ratkottiin jo-
pa kolmannen asteen yhtälöitä. Pythagoraan lauseena tun-
nettua tulosta suorakulmaisen kolmion sivujen yhteydestä
sovellettiin sekä Babyloniassa ja Egyptissä.
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Raudan valmistus malmista opittiin Lähi-idän ja Välime-
ren alueella vuoden 1000 e.a.a. tienoilla. Vähitellen rauta
syrjäytti ase- ja työkalumetallina pehmeämmän pronssin.

Vastaavanlaisia korkeakulttuureja kuin Lähi-idässä syn-
tyi myöhemmin otollisiin jokilaaksoihin muuallekin; mm.
Intiaan, Kiinaan ja Meksikoon. Näissä kulttuureissa kehi-
tettiin omat kirjoitus- ja laskemisjärjestelmänsä. Lähi-idässä
foinikialaiset kehittivät vuoden 1000 e.a.a. tienoilla uuden-
laisen kirjoitusjärjestelmän, joka perustui vain 22 aakko-
seen. Aikaisemmat kirjoitusjärjestelmät olivat ainakin osit-
tain kuvakirjoitusta, kun taas aakkoset ovat puhtaasti ään-
nemerkkejä. Pian nämä aakkoset lisättynä vokaalimerkeil-
lä omaksuttiin myös Kreikan alueella, jossa kaupunkival-
tioiden kulttuuri alkoi kukoistaa 700-luvulta e.a.a. alkaen.

8.2 helleeninen idea matematiikasta

Kreikkalainen kulttuuri saavutti hallitsevan aseman koko
Välimeren ja Lähi-idän alueilla ajan laskun alkua edeltä-
vinä vuosisatoina. Emä-Kreikan merellisyys ja laaja saa-
risto ajoivat sen asukkaat merenkulkijoiksi ja kauppiaik-
si. Kaupan myötä Kreikka rikastui ja kreikkalaiset perusti-
vat siirtokuntiaan yhä laajemmalle. Kauppiaiden mukana
kulkeutui Kreikkaan myös Babylonian ja Egyptin tieteelli-
nen perintö. Toisaalta vauraat ja henkiseltä ilmapiiriltään
vapaat kaupunkivaltiot houkuttelivat lahjakkaita opiskeli-
joita kaikkialta siirtokuntien alueilta. Näin Kreikan vaiku-
tuspiiristä kehittyi kulttuurisesti rikas: taiteet, tieteet ja fi-
losofia kukoistivat. Monet länsimaisista ihanteista, kuten
ihanne demokratiasta, juontavat juurensa antiikin Kreikas-
ta.

Usein varsinaisen matematiikan katsotaan syntyneen an-
tiikin Kreikassa. Tämä johtuu siitä, että kreikkalaiset ajat- Sana

matematiikka
tulee kreikan
kielestä. Mαθηµα
(máthēma)
tarkoittaa tietoa
tai oppimista.

telijat käsittelivät ensi kertaa ongelmia, joilla ei ollut mi-
tään tekemistä käytännön laskujen kanssa. Tällöin hiou-
tui käyttöön myös matematiikan menetelmä, deduktiivi-
nen päättely. Kreikassa jopa erotettiin matematiikka ja lu-
vuilla laskemien omiksi oppiaineikseen, aritmetiikaksi ja
logistiikaksi. Kreikkalaisten aritmetiikka loi perustan ny-
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kylukuteorialle. He mm. luokittelivat lukuja monella taval-
la ja yhdistelivät niitä geometrisiin ominaisuuksiin. Ajatus
alkuluvuista ja havainto yhteismitattomien eli irrationaali-
lukujen olemassaolosta ovat peräisin tältä ajalta.Esimerkiksi neliön

sivun ja lävistäjän
pituudet ovat

yhteismitattomia:
ei ole olemassa
sellaista janaa,

jonka monikertoja
ne molemmat

olisivat.

Kreikkalaisella perinteellä on vaikutuksensa lähes kai-
kille tieteen aloille: Hippokrates mainitaan monesti lääke-
tieteen isäksi. Hän oli ensimmäinen, joka etsi sairauksille
luonnollisia syitä turvautumatta jumalien apuun. Demo-
kritos esitti ajatuksen siitä, että kaikki aine koostuu pie-
nistä hiukkasista, atomeista. Aristoteles puolestaan vaikut-
ti hyvin monen tieteen kehitykseen logiikasta biologiaan.
Esimerkiksi ensimmäisenä biologina Aristoteles luokitteli
500 eläinlajia kahdeksaan luokkaan.

Helleenisen eli klassisen kreikkalaisen ajan katsotaan päät-
tyvä Aleksanteri Suuren kuolemaan 323 e.a.a. Tällöin myös
tieteen keskus siirtyi Ateenasta vähitellen egyptiläis-helle-
nistiseen Aleksandriaan. Aleksandrialainen Eukleides ko-
kosi suuren osan antiikin kreikan matemaattisesta perin-
nöstä Alkeet-teokseensa. Alkeet (latinaksi Elementa) on ma-
tematiikan alkeisoppikirja, jota pidetään tyyliltään erinomai-
sen loogisena ja opettavaisena. Teos on tärkeä matematii-
kan kehityksen kannalta, sillä siinä käytetään ensi kertaa
selkeästi nykyistä matemaattisen teorian rakennustapaa,
aksiomaattista menetelmää. (Ks. luku 3.) Antiikin ajan tär-
kein matemaatikko, fyysikko ja keksijä lienee syrakusalai-
nen Arkhimedes. Hänet muistetaan matematiikan histo-Arkhimedeen laki:

nesteeseen (tai
kaasuun)

upotettuun
kappaleeseen

kohdistuva noste
on kappaleen
syrjäyttämän

nesteen (tai
kaasun) painon

suuruinen.

riassa mm. geometrisistä menetelmistään, jotka muistutta-
vat nykyistä integraalilaskentaa. Lisäksi Arkhimedes selit-
ti mekaanisen vivun toiminnan ja tutki hydrostatiikkaa eli
kappaleiden tasapainoa vedessä.

8.3 roomalaiset rakentavat

Kreikkalaisen kulttuurin taantuessa Rooman kaupunkival-
tio laajensi vaikutuspiiriään jatkuvasti. Noin vuoteen 100

j.a.a. mennessä sotilaallisesti voitokkaan Rooman valta ulot-
tui nyky-Britanniasta ja Espanjasta Lähi-itään. Rooman val-
takunnan menestys perustui osaltaan jatkuvaan laajentu-
miseen ja siten saatuun varallisuuteen ja ilmaiseen orjatyö-
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voimaan. Rikkaassa Roomassa rakennustaito kehittyi. Sil-
loin rakennettiin mm. erinomaisia teitä, ensimmäiset kivi-
holvisillat ja kaupunkeihin vesijohdot. Vesihuolto toimi ba-
bylonialaista alkuperää olevien akveduktien avulla. Vesi-
huoltoa varten jouduttiin rakentamaan myös patoja. Lisäk-
si vesivoiman käyttöä kehitettiin mm. sahoihin. Roomalai-
sella ajalla rakennettiin myös maailman ensimmäinen ma-
jakka Faroksen saarelle, Aleksandriaan.

Aleksandria säilyi tieteen keskuksena roomalaisella ajal-
la. Tällöin mm. Klaudios Ptolemaios keräsi yhteen antiikin
ajan tähtitieteellisen tietämyksen. Hänen mukaansa nimet-
tyä maakeskeistä maailmankuvaa pidettiin oikeana 1500-
luvulle asti. (Maakeskeisessä maailmankuvassa Aurinko ja
planeetat kiertävät Maata.) Aleksandriassa vaikutti myös
matemaatikko Diofantos, jolla oli suuri vaikutus algebran
symbolismin ja merkintätavan kehittämisessä.

tehtäviä

8.1 Paradoksi on looginen ongelmatilanne, jossa kaksi ris-
tiriitaista väitettä näyttävät olevan molemmat tosia.
Elealaisen Zenonin esittämät paradoksit vaikuttivat
matemaattiseen ajatteluun antiikin Kreikan ajoista al-
kaen.

Eräässä Zenonin paradoksissa tarkastellaan kulkijaa,
jonka on tarkoitus edetä tietyn pituinen matka. Ensin
kulkijan olisi tietysti kuljettava puolet matkasta. Mut-
ta tätä ennen sen pitäisi liikkua puolet puolesta mat-
kasta, jota ennen taas olisi ollut kuljettava kahdeksas-
osa alkuperäisestä matkasta, ja niin edelleen loputto-
masti.

Miten tästä päätellään, että liike on mahdotonta? Mi-
ten paradoksi selitetään?
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8.2 Kone on laite, joka helpottaa työntekoa. Yksinkertais-
ten koneiden toiminta tunnettiin jo antiikin ajalla. Näi-
den toiminta perustuu ns. mekaniikan kultaiseen sään-
töön: mikä voimassa voitetaan, se matkassa menetetään.
Miten toimivat kuusi peruskonetta eli vipu, talja, kii-
la, kalteva taso, ruuvi ja kela? (Kuvissa paksu nuoli
esittää koneen kuormaa ja ohut koneen käyttämiseen
tarvittavaa pienempää voimaa.)

8.3 Oppineissa piireissä tiedettiin jo varhain, että Maa on
pallo. Aleksandriassa vaikuttanut Erasthothenes Ky-
reneläinen määritti Maan säteen (ja ympärysmitan)
kohtuullisen tarkasti vuonna 240. Hän teki sen seu-
raavien periaatteiden mukaan:

Egyptin Seyne (kuvassa S) sijaitsee kravun kääntöpii-
rillä. Kesäpäivänseisauksen aikaan kravun kääntöpii-
rillä aurinko paistaa keskipäivällä suoraan ylhäältä.
Samaan aikaan 800 km pohjoisempana Aleksandrias-
sa (kuvassa A) aurinko luo keskipäivälläkin varjon.
Tilannetta havainnollistavassa kuvassa on kaksi yh-
denmuotoista ympyräsektoria. Toinen muodostuu kah-
desta Maan säteestä (R) ja toinen Aleksandriassa ole-
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vasta pylväästä ja sen juureen osuvasta auringonsä-
teestä. Erastothenes mittasi ja laski pienemmän sek-
torin kaaren ja säteen suhteen arvoksi 0, 12.

pienen kaaren pituus
pylvään pituus

= 0, 12 on
ympyräsektorin
keskuskulman
suuruus
radiaaneina.

Laske nyt Maan säteen R arvo yhdenmuotoisuutta
koskevan tiedon avulla: yhdenmuotoisten kuvioiden vas-
tinosien suhde on aina sama.

Kuinka paljon näin saatu tulos poikkeaa Maan oikeas-
ta keskimääräisestä säteestä?
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9.1 kiinasta arabiaan

Rooman valtakunnan heikennyttyä ja lopulta jakauduttua
vuonna 395, Eurooppa ajautui taantumaan. Antiikin ajan
tieteelliseen perintöön tartuttiin uudelleen vasta 700-luvulla
Lähi-idän kalifikunnissa. Klassiset teokset käännettiin ara-
biaksi ja niitä paranneltiin monella tavalla. Samaan aikaan
Arabiassa ja Iranissa omaksuttiin myös paljon vanhempaa-
kin tietoa idästä – Kiinan ja Intian vanhoista kulttuureista.

Kiinan kulttuurissa tehtiin merkittäviä keksintöjä tietees-
sä ja tekniikassa ajanlaskun alun tietämillä. Siellä mm. otet-
tiin ensi kertaa käyttöön negatiiviset luvut ja kehitettiin pa-
perin valmistus noin vuonna 100. Myös ensimmäiset kirjat
painettiin Kiinassa. Posliini keksittiin 600-luvulla ja ruudin
valmistus pari sataa vuotta myöhemmin. Myös magneetti- Musta ruuti

valmistetaan
kaliumnitriitistä,
rikistä ja hiilestä.

sen kompassin käyttö on vanha kiinalainen keksintö.
Vaikka Kiinassakin käytettiin kymmenjärjestelmää nu-

meroiden merkitsemiseen, nykyään käyttämämme koko-
naislukujen merkintapa on lähtöisin Intiasta. Intiassa otet-
tiin käyttöön ensimmäistä kertaa kymmen- ja paikkajärjes-
telmä yhdessä. (Muinaisessa Babyloniassa käytettiin kuu-
sikymmentäjärjestelmää ja kreikkalaiset merkitsivät luku-
ja aakkosten avulla.) Kun myös intialaista alkuperää ole-
va nolla yleistyi käytössä 900-luvulla, olivat syntyneet ny-
kyiset arabialais-intialaiset numerot. Nyt siis ensi kertaa
kaikki luvut voitiin ilmaista vain kymmenen merkin avul-
la. Keskeinen asema uuden numerojärjestelmän omaksu-
misessa oli Bagdadissa 800-luvulla vaikuttaneella Muham-
med ibn Musa Al-Khowarizmilla. Hänen teoksensa esit-
televät intialaisen numerojärjestelmän käyttöä laskennos-
sa. Nykyäänkin ratkaisuun johtavaa ohjetta tai mekanis-
mia sanotaan algoritmiksi Al-Khowarismin nimen mukaan.
Uusi numerojärjestelmä tuli kauppiaiden mukana Euroop-
paan 1000-luvulla, mutta sitä ei heti omaksuttu. Arabia-

75
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laisilla numeroilla laskeminen on kuitenkin huomattavas-
ti helpompaa kuin roomalaisilla numeroilla, ja 1500-luvun
aikana ne otettiin käyttöön myös koko Euroopassa.

Algebra on saanut nimensä Al-Khowarizmin yhtälön rat-
kaisua käsittelevän oppikirjan, Al-jabr wa’l muqabalahin, mu-
kaan. Teoksessa ratkaistaan algebrallisin menetelmin mm.Toisen asteen

polynomiyhtälö on
muotoa

ax2 + bx+ c = 0,
jossa a, b ja c

ovat tunnettuja
lukuja sekä x
tuntematon.

toisen asteen polynomiyhtälön positiiviset juuret. Lisäksi
arabimatemaatikkojen ja -tähtitieteilijöiden käsissä trigo-
nometria kehittyi lähelle nykymuotoaan. Trigonometrian,
eli kolmion kulmien ja sivujen suhteiden tutkimisen, tie-
tojen taustalla oli jälleen vanha kreikkalainen ja intialai-
nen tietämys. Esimerkiksi modernin trigonometrisen sini-
funktion laskenta on intialaista alkuperää.

Myös muut tieteet kukoistivat islamilaisella kulta-ajalla
noin 800-1400. Iranilainen Ibn Sina (Avicenna, lat.) laati sel-
keästi jäsennellyn kokoomateoksen Al-qanon fi al-tibb (Lää-
ketieteen laki) kaikesta lääketieteellisestä tiedosta. Sen vai-
kutus eurooppalaisen lääketieteen kehitykseen oli huomat-
tava. Myös kemialliset prosessit ja välineet kehittyivät ara-
bialaisten alkemistien työssä. Lisäksi tällöin opittiin selittä-
mään valon kulku peileissä ja linsseissä.

9.2 euroopan kopernikaaninen käänne

Euroopassa alettiin kääntää arabiankielisiä tietoteoksia la-
tinaksi 1100-luvulla. Seuraavan vuosisadan taitteessa pe-
rustettiin yliopistot mm. Bolognaan, Pariisiin, Oxfordiin
ja Cambridgeen. Kompassi ja ruuti kulkeutuivat Kiinasta
Arabian kautta Eurooppaan 1200-luvulla. Seuraavan parin-
sadan vuoden kuluessa kehitettiin ensimmäiset tuliaseet ja
tykit. Tällöin valmistettiin myös ensimmäiset silmälasit ja
mekaanisesti toimivat kellot.Ensimmäiset

kiinnitykseen
tarkoitetut ruuvit
(ja ruuvimeisselit)

syntyivät
aseseppien

tarpeisiin vuoden
1500 tienoilla.

Katolisella kirkolla oli ollut keskiajalla merkittävä osa
käytännöllisen ja tieteellisenkin tiedon leviämisessä. Papit
sivistivät kansaa suullisesti saarnatuoleistaan ja kirjoja ko-
pioitiin luostareissa. Kun saksalainen Johannes Gutenberg
alkoi painaa kirjoja painokoneen ja irtokirjasimien avul-
la vuonna 1450, tilanne muuttui. Gutenbergin menetelmä
otettiin pian käyttöön ympäri Eurooppaa ja kirjojen saata-



9.2 euroopan kopernikaaninen käänne 77

&%
'$6

-

Y

X

Kuva 18: Kun yllä olevan kuvan mukainen ympyrä pyörähtää
X-akselin ympäri, niin syntyy omenaa muistuttava
kolmiulotteinen kappale. Tällaisen ”omenan” tilavuus
voidaan laskea lukiomatematiikan tiedoilla, mutta en-
si kertaa sen laski saksalainen Johannes Kepler 1600-
luvun alussa. Laskennan taustalla olivat vanhat Arkhi-
medeen ideat, mutta Keplerin työ oli osaltaan tasoit-
tamassa tietä reilu puolivuosisataa myöhemmin synty-
välle differentiaali- ja integraalilaskennalle. Kepler so-
velsi laskentamenetelmiään myös planeettojen liikera-
tojen mallintamiseen, joista hänet yleensä muistetaan-
kin (ks. tehtävä 3).

vuus ja hinnat romahtivat. Kirjapainotaidon myötä riippu-
maton tiedon levittäminen tuli mahdolliseksi. Se pohjus-
ti myös ensimmäisien (paperisten) sanomalehtien syntyä
1600-luvun alussa.

Euroopassa elettiin yleisen nousun aikaa 1400-1500-luvuilla.
Taloudellisen nousun takana oli mm. kolonialismin eli siir-
tomaiden hankinnan alkaminen, ja toisaalta tieteellisen ja
henkisen ilmapiirin helpottuminen, kun katolinen kirkko
menetti uskonpuhdistusten myötä kuristavaa voimaansa.

Eurooppalainen maailmankuva laajeni äkkinäisesti vuon-
na 1495, kun Kristofer Kolumbuksen laivasto purjehti uu-
teen maailmaan, Keski-Amerikkaan. Alun perin Kolum-
bus lähti etsimään oikotietä Intiaan, jottei tarvitsisi pur-
jehtia pitkää matkaa Afrikan ympäri. Hänellä nimittäin oli
matkaa suunniteltaessa käytössään Klaudius Ptolemaioik-
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sen virheellinen, liian pieni, laskelma Maan ympärysmitas-
ta. Tämä motivoi osaltaan etsimään uutta reittiä Intiaan.

Nikolaus Kopernikus todisti laskemalla, että vanha kreik-
kalainen ajatus aurinkokeskeisestä maailmankaikkeudesta
sopi yhteen havaintojen kanssa. Hänen teoriansa siitä, että
Maa ja muut planeetat kiertävät Aurinkoa julkaistiin vuon-
na 1543. Kirkon tukemaa maakeskeistä maailmankuvaa jä-
risyttävä Kopernikuksen malli hyväksyttiin yleisesti kui-
tenkin vasta noin sadan vuoden kuluttua, joten nopeasta
mullistuksesta ei ollut kyse.

tehtäviä

9.1 Miten katolinen kirkko vaikutti eurooppalaisen tie-
teen kehitykseen keskiajalla?

9.2 Mikael Agricola loi perustan kirjoitetulle suomenkie-
lelle 1500-luvun puolessa välissä. Hänen vuonna 1543

julkaisema aapiskatekismus Abckiria oli ensimmäinen
suomeksi kirjoitettu kirja.

Tulkitse alla oleva Abckirian kansilehden teksti nyky-
kielellä.

Oppe nyt wanha ia noori / joilla ombi Sydhen toori.
Jumalan keskyt / ia mielen / iotca taidhat Somen kielen.
Laki / se Sielun Hirmutta / mutt Cristus sen taas lodhutta.
Lue sijs hyue lapsi teste / Alcu oppi ilman este.
Nijte muista Elemes aina / nin Jesus sinun Armons laina.

9.3 Tanskalainen Tyko Brahe teki 1500-luvun loppupuo-
lella tarkkoja tähtitieteellisiä havaintoja. Näiden ha-
vaintojen pohjalta Johannes Kepler muotoili planeet-
tojen liikeratoja kuvaavat lakinsa.

Selvitä jonkin lähteen avulla, mitä kolme Keplerin la-
kia kertovat planeettojen liikkeistä.



10
VA L I S T U K S E S TA VA L L A N K U M O K S E N
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10.1 newton jättiläisen harteilla

Italialaista Galileo Galileita voidaan pitää modernin luon-
nontieteellisen menetelmän keksijänä 1600-luvun alussa:
hän käytti matematiikkaa luonnon kuvailuun ja vahvisti
mallinsa mittaamalla ja kokeilemalla. Lisäksi Galilei kehit-
ti lämpömittaria ja rakensi ensimmäisen tähtien tarkkai-
luun sopivan kaukoputken. Paitsi että Galilei oli keksijä,
niin hän kehitti myös fysiikan teoriaa. Hän loi tärkeän poh-
jan englantilaisen Isaac Newtonin teorioille ja havainnoil-
le.

Newtonin työ on vaikuttanut matematiikan ja fysiikan
teorian kehitykseen enemmän kuin mikään muu historias-
sa. Hänen perustamikseen voidaan katsoa koko klassinen
mekaniikka sekä differentiaali- ja integraalilaskenta. Klas-
sinen mekaniikka selittää matemaattisesti mm. liikkeen lait
ja painovoiman. Näiden tutkiminen taas vaatii differentiaa-
li- ja integraalilaskennan keinoja. Sitä kehitti samoihin ai-
koihin myös saksalainen Gottfried Leibniz. Hän kehitti täl-
le uudelle matematiikan alalle mm. merkintätapaa – New-
tonin lähestymistapa oli sanallinen. Newtonin ja Leibnizin
uudet matemaattiset työkalut ovat fysiikan kehittymisen
kannalta erittäin merkittäviä ja siten ne antoivatkin alkusy-
säyksen fysiikan kulta-ajalle 1800-luvulla. Newtonin teo-
riat painovoimasta ja liikkeen laeista julkaistiin Philosop-
hiae Naturalis Principia Mathematica -teoksessa vuonna 1687.
Teoksessa esitellään tarkasti myös voiman käsite, jolla on
keskeinen rooli fysiikan teoriassa.

Newton rakensi myös ns. peilikaukoputken ja kehitti op-
tiikkaa. Newton keksi, että valkoinen valo on värillisten va-
lojen seos. Koska nämä värilliset valot taittuvat kukin eri
tavalla valkoisen valon osuessa esimerkiksi vesipisaraan,
niin värit tulevat esiin. Näin sateenkaari sai vihdoin kun-
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nollisen selityksen. Newtonin matemaattisen ja fysikaali-
sen työn merkittävyys ymmärrettiin jo hänen elinaikanaan
ja hän sai siitä tunnustusta. Toisaalta Newton tiedosti an-
tiikista alkavan tieteellisen perinnön merkityksen omalle
työlleen. Hän totesikin eräässä kirjeessään: ”Jos olen näh-
nyt muita kauemmas, se johtuu siitä, että olen seissyt jätti-
läisen olkapäillä.”

10.2 tiede kehittyy kaikilla aloilla

Edellä mainitut matemaattisen analyysin välineet ovat 1600-
luvun tärkein anti matematiikalle. Muita tämän ajan tär-
keitä saavutuksia ovat mm. koordinaatisto ja logaritmi-funk-
tiot. Ranskalainen René Descartes rakensi koordinaatiston
avulla yhteyden algebrallisten yhtälöiden ja geometristen
muotojen välille. Myös todennäköisyyslaskennan juuret ovat
1600-luvun puolivälissä. Silloin ranskalaiset Blaise Pascal
ja Pierre de Fermat laskivat todennäköisyyksiä uhkapelu-
rien ongelmia käsittelevän kirjeenvaihtonsa inspiroimina.

Logaritmi-operaation keksiminen toi suuren avun käy-
tännön laskuihin: logaritmeja hyödyntämällä mm. suurten
lukujen kerto- ja jakolaskut helpottuvat. Laskennassa hyö-
dynnettiin logaritmitaulukkoa tai laskutikkua, jonka toi-
minta perustuu logaritmin ominaisuuksiin. Tällaisia tau-
lukoita ja laskutikkua käytettiin laskennan apuvälineinä
1700-luvulta 1970-luvulle asti, jolloin elektroniset taskulas-
kimet yleistyivät.

Esimerkiksi tulon 1234 · 5678 likiarvo voidaan määrit-
tää logaritmitaulukoiden avulla seuraavasti: Etsitään loga-log(x)+ log(y) =

log(x · y) ritmitaulukosta ensin lukujen 1234 ja 5678 logaritmit. Ne
ovat log(1234) ≈ 3, 0913 ja log(5678) ≈ 3, 7542. Alkuperäi-
sen kertolaskun tulos on se luku, jonka logaritmi on

log(1234) + log(5678) ≈ 6, 8455.

Nyt logaritmitaulukkoa käytetään siis toisin päin kuin en-
sin. Koska taulukon mukaan on

log(7000000) ≈ 6, 845,
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niin tehtävä on ratkaistu: 1234 · 5678 ≈ 7000000. Tulon tark-
ka arvo on 7006652, joten tuloksen suhteellinen virhe loga-
ritmitaulukkoa käytettäessä on pieni. (Ks. tehtävä 3.)

Matematiikka kehittyi 1700-luvulla paljon. Tällöin vai- Euler otti
käyttöön
esimerkiksi
nykymerkinnät
π, i, ex, sin(x), f(x)
ja Σ.

kuttanut sveitsiläinen Leonhard Euler on kaikkien aiko-
jen tuotteliain matemaatikko – hän laati 856 tieteellistä
julkaisua. Eulerin tutkimukset käsittelivät miltei kaikkia
matematiikan aloja, mutta erityisesti hänen ansioksi lue-
taan analyysin keskittyminen funktioiden ominaisuuksien
tutkimiseen. Lisäksi erittäin suuri osa matematiikan nyky-
merkinnöistä on Eulerin kehittämiä.

Ranskassa oli paljon maineikkaita matemaatikkoja 1700-
luvun lopulla. Heistä monet päätyivät Ranskan vallanku-
mouksen yhteydessä perustettuun paino- ja mittakomite- Myös julkinen

koulutus on
Ranskan suuren
vallankumouksen
(1793-1799) tuote.

aan. Komitean työn pohjalta laadittiin laki kymmenjärjes-
telmään perustuvasta pituus-, pinta-ala-, tilavuus-, vetoisuus-
ja massamittauksesta. Näitä varten määriteltiin uudet mit-
tayksiköt: metri, neliömetri, kuutiometri, litra ja gramma.
(Myös siirtymistä kymmenjärjestelmään ajan mittaamises-
sa harkittiin, mutta lopulta se jätettiin uudistuksesta pois.)
Mittauudistus osoittautui hyväksi, sillä se korvasi sekavat
ja monenkirjavat paikalliset mittayksiköt. Se otettiin 1800-
luvun aikana käyttöön lähes kaikkialla maailmassa.

Modernin kemian historian voidaan katsoa alkaneeksi
britti Robert Boylen havainnoista 1600-luvulla. Hän hylkä-
si antiikin käsityksen neljästä aine-elementistä ja esitti aja-
tuksen monista alkuaineista. Boyle myös erotti seoksen ja
yhdisteen: yhdisteen aineet ovat sitoutuneet kemiallisesti
ja seoksen aineet sekoittuneet mekaanisesti. Lisäksi Bou-
le tutki mm. kaasuja. Kemiassa otettiin 1700-luvun lopulla Luonnossa

esiintyy 94
erilaista
alkuainetta, joista
kaikki muut aineet
koostuvat.

lisää merkittäviä edistysaskelia: ranskalainen Antoine La-
voisier selitti palamisilmiön ja britti Henry Cavendish löysi
vety-kaasun. Pian sen jälkeen pystyttiin eristämään muita-
kin kaasuja mm. typpiä ja klooria. Tällöin selvitettiin myös
esimerkiksi ilman ja veden koostumukset. Ilmassa on noin

78% typpeä, 21%
happea ja pieniä
määriä jalokaasuja
sekä vesihöyryä.

Hollantilainen Anton van Leeuwenhoek rakensi ensim-
mäisen mikroskoopin ja löysi bakteerit vuonna 1683. Löytö
avasi tien aivan uuteen biologiseen maailmaan ja sillä oli
merkitystä myös hygienia-vaatimuksen kehittymisen kan-
nalta seuraavina vuosisatoina.
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1700-luvulla oli huomattu, että lehmärokon sairastaneet
eivät sairastuneet isorokkoon. Vuonna 1796 englantilainen
Edward Jenner siirsi eläviä lehmärokko-bakteereja tervee-
seen ihmiseen, jotta tämä säästyisi isorokolta. Menetelmä
osoittautui hyväksi suojaksi vaaralliselta isorokolta ja se
otettiin pian laajalti käyttöön. Jenner antoi siis ensimmäi-
sen rokotteen ja häntä pidetään immunologian perustaja-
na. Täten hänen työllään oli hyvin kauaskantoiset vaiku-
tukset.

Sähköopin historia alkaa 1700-luvun puolivälistä: Yhdys-
valtalainen Benjamin Franklin rakensi silloin ukkosenjoh-
dattimen ja huomasi sähköä olevan kahdenlaista: + ja −-
sähköä. Teorian näiden sähköisten varausten käyttäytymi-
sestä julkaisi ranskalainen Charles de Coulomb vuonna
1785. Teknisten sovellusten kannalta merkittävimmän säh-
köön liittyvän keksinnön teki italialainen Alessandro Vol-
ta vuonna 1800: hän rakensi ensimmäisen pariston kokoa-
malla päällekkäin sinkki- ja kuparilevyjä, joiden välissä
oli suolaliuosta. Näin saadun ”Voltanparin” päiden välille
syntyy sähköinen jännite, joka purkautuu sähkövirtana pa-
rin päät yhdistettäessä. Keksinnön avulla sähkö saatiin en-
si kertaa ”vangittua”, mikä helpotti sen tutkimista ja käyt-
töä merkittävästi.

10.3 teknistä edistystä

1600 ja 1700-lukujen vaihteen tienoilla Ranskassa ja Englan-
nissa kehitettiin höyrykonetta, jossa mäntä saatiin liikku-
maan höyryn paineen avulla. Tämän kehityksen tekninen
läpimurto saavutettiin, kun skotlantilainen James Watt te-
ki aikaisempiin höyrykoneisiin merkittäviä parannuksia.
Tällaisen parannetun, lauhduttimella ja kiertokangella va-
rustetun höyrykoneen tuotanto alkoi vuonna 1775. Ensim-
mäiset höyrykoneet toimivat pumppuina mm. kaivoksissa.
Pian höyrykonetta suunniteltiin korvaamaan hevosia kis-
koja pitkin kulkevien kaivosvainujen vetämisessä. Ensim-
mäinen kaivosveturi otettiin käyttöön vuonna 1804 englan-
tilaisessa rautakaivoksessa. Veturin suunnitteli Richard Tre-
vithick.



10.3 teknistä edistystä 83

1700-luvulla Englannissa valmistettiin myös ensimmäi-
set rautalaivat, kehitettiin sukellusvenettä ja torpedoa sekä
otettiin käyttöön ensimmäiset massatuotantoprosessit sak-
sien valmistuksessa. Nämä tekniset edistysaskeleet pohjus-
tivat seuraavan vuosisadan teollista vallankumousta. Uu-
det keksinnöt aiheuttivat myös sosiaalista painetta uusien
työpaikkojen saamiseksi: puimakone vähensi työvoiman
tarvetta maataloudessa ja James Hargreavesin kehittämä
kehruukone, Kehruu-Jenny, laski puuvillalangan hintaa niin,
että käsin kehrääminen muuttui kannattamattomaksi.

tehtäviä

10.1 Newtonin painovoimateorian vahvuudesta kertoo myös
se, että Neptunus-planeetta löydettiin matemaattises-
ti ennen kuin siitä oli havaintoja. Laskelmat teki rans-
kalainen Urbain Le Verrier vuonna 1846. Tämän jäl-
keen Neptunus pystyttiin havaitsemaan laskelmien
osoittamasta paikasta.

Mitkä ovat aurinkokuntamme muut planeetat?

10.2 Ilmailun historian voidaan katsoa alkaneen vuonna
1783, kun ranskalaiset veljekset Joseph-Michel ja Jacques-
Étienne Montgolfier rakensivat ensimmäisen kuumail-
mapallon. Kuumailmapallossa on suuri alaosastaan
avoin pallo, jonka suulla olevaa ilmaa kuumennetaan.

Miksi kuumailmapallo nousee ilmaan?

10.3 Absoluuttisen virhe tarkoittaa luvun likiarvon ja oi-
kean arvon erotusta. Suhteellinen virhe taas tarkoit-
taa absoluuttisen virheen suhdetta luvun oikeaan ar-
voon. Tämä ilmoitetaan monesti prosentteina.

Edellä logaritmitaulukon avulla saatiin tulon 1234 ·
5678 likiarvoksi 7000000. Laske tämän tuloksen suh-
teellinen virhe.

(Logaritmitaulujen avulla tarkasteltavalle tulolle voi-
daan saada myös tarkempia arvoja kuin esimerkissä
laskettu likiarvo.)
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10.4 Ääniaallot ovat ilmassa (tai muussa aineessa) etene-
viä painerintamia. Äänen voimakkuus riippuu pai-
nerintamien paine-eron suuruudesta. Tavallisesti pai-
netta mitataan pascaleina, joka ilmaisee paineen voi-
mavaikutuksen yhdelle neliömetrille (N/m2). Ihmi-
sen korva pystyy havaitsemaan pienimmillään noin
0, 00002 pascalin paineen. Raskaan tykin laukauksen
äänenpaine on noin yhden pascalin luokkaa. KoskaIlmanpaineen

suuruusluokka on
100000 pascalia.

äänenpaineen vaihteluväli on erittäin suuri (0, 00002 . . . 1),
sen absoluuttinen arvo ei ole kovin kuvaava. Tämän
takia äänen voimakkuutta kuvaillaan yleensä äänen-
painetason avulla. Äänenpainetason arvo ilmaistaan
desibeleinä (dB). Äänenpainetta p vastaava desibeliar-
vo saadaan laskettua kaavalla:

20 · log(
p

0, 00002
).

Laske kaavan avulla minkä desibeliarvojen väillä ää-
nenpainetaso voi vaihdella. (Käytä laskimen log- tai
lg-toimintoa.)
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1800-luku oli suurten muutosten vuosisata. Englannista al-
kanut teollistuminen muutti (ja muuttaa edelleen) ihmis-
kunnan elämää peruuttamattomasti. Teollinen vallankumous
synnytti nimittäin aivan uuden sosiaalisen luokan, tehdas-
työläisten luokan. Samaan aikaan alkoi voimakas kaupun-
gistuminen. Ihmisiä muutti kaupunkeihin, sillä maanvilje-
lys- ja käsityöläistyövoimaa jäi runsaasti vapaaksi uusien
keksintöjen tehostaessa tuotantoa. Teollistumista ja työväen-
luokan syntymistä edisti myös väestön kasvu, johon vai-
kutti ennen kaikkea lapsikuolleisuuden pienentyminen 1700-
luvun lopulla.

Kivihiilen käyttö polttoaineena mahdollisti höyrykonee-
seen perustuvan teollisuustuotannon. Ensimmäiset teolli-
suuskeskittymät syntyivätkin kaivostoiminta-alueille Englan-
tiin, Saksaan ja Belgiaan. Kun kivihiilestä tuli 1800-luvun Teräs on lujempaa

kuin valurauta.
Sen hiilipitoisuus
(alle 2%) on
pienempi kuin
valuraudan.

alussa suhteellisesti halvempaa kuin rehu ja vilja, höyry-
kone syrjäytti hevosen vetojuhtana kaivoksissa ja liiken-
teessä. Uusi, halpa ja tehokas tapa valmistaa terästä se-
kä yhteiskunnan sähköistyminen kiihdyttivät teollistumis-
ta edelleen 1800-luvun puolivälin jälkeen.

11.1 sähköiset keksinnöt

Vuonna 1820 tanskalainen fyysikko ja kemisti Hans Örs-
ted havaitsi, että magneettinen kompassineula liikkuu joh-
timen lähellä, kun johtimessa kulkee sähkövirta. Tämä ha-
vainto yhdisti ensimmäistä kertaa sähköiset ja magneetti-
set ilmiöt toisiinsa. Örstedin havainto oli täten merkittä- Alumiini on

maankuoren
yleisin metalli,
mutta se esiintyy
luonnossa vain
yhdisteinä.

vä avaus sähkömagnetismin teorialle ja tekniikalle. Örs-
ted valmisti myös ensimmäisenä alumiini-metallia. Alu-
miinin teollinen tuotanto ja käyttö alkoi kuitenkin vasta
1800-luvun lopulla.
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Myös englantilainen Michael Faraday tutki sähköisiä ja
magneettisia ilmiöitä. Hän rakensi ensimmäiset versiot muun-
tajasta, sähkömoottorista ja sähkögeneraattorista vuosina
1821-1832. Kaikkien näiden laitteiden toiminta perustuu
sähkömagneettiseen induktioon, joka katsotaan usein Fa-
radayn ”löydöksi”. Luonnonilmiönä sähkömagneettinen in-Sähkömagneetti-

sessa induktiossa
johtimen

ympärillä
muuttuva

magneettivuo
synnyttää
johtimeen
sähköisen

jännitteen.

duktio on erittäin merkittävä, sillä kaikki nykyinen säh-
köntuotanto perustuu siihen. Sähkögeneraattorin avulla saa-
daan mekaaninen pyörimisenergia muutettua sähköener-
giaksi ja sähkömoottorin avulla sähköenergia puolestaan
muuttuu pyörimisenergiaksi.

Faraday kehitti myös sähkökemiaa, erityisesti elektrolyy-
siä. Elektrolyysissä saadaan kemialliset sidokset muuttu-
maan sähkövirran avulla.

Faradayn löytämät uudet ilmiöt inspiroivat skotti-fyysik-
ko James Clerk Maxwellia. Hän julkaisi vuonna 1865 kehit-
tämänsä teorian, joka selittää sähkömagneettiset ilmiöt ma-
temaattisesti. Maxwellin yhtälöinä tunnetun teorian mu-
kaan muuttuva sähkövirta synnyttää sähkömagneettisia aal-
toja, jotka etenevät valon nopeudella. Valoa oli väitetty
aaltoliikkeeksi jo 1600-luvulla (Cristiaan Huygens) ja tä-
män käsityksen olivat vahvistaneet 1800-luvun alun ko-
keet (Thomas Young). Nyt Maxwell esitti, että valo on säh-
kömagneettista aaltoliikettä eli säteilyä. Lisäksi Maxwellin
teoria ennusti, että myös muita sähkömagneettisia aalto-
ja – esimerkiksi radioaaltoja – on olemassa. Näistä ei ollut
vielä minkäänlaisia havaintoja.

Todiste Maxwellin teorialle saatiin vasta Maxwellin kuo-
leman jälkeen vuonna 1888, kun saksalainen Heinrich Hertz
tuotti ja havaitsi laboratoriossaan radioaaltoja. Vajaa kym-
menen vuotta myöhemmin Wilhelm Röntgen havaitsi toi-
sen Maxwellin teorian ennustaman aaltolajin – röntgensä-
teet. Maxwellin teoria oli fysiikan ja tekniikan kannalta val-
lankumouksellinen, koska sen avulla sähkömagneettisia il-
miötä hallitaan laskennallisesti. Lisäksi se loi pohjan 1900-
luvun uudelle fysiikalle, suhteellisuusteorialle ja kvanttify-
siikalle.

Sähkö valjastettiin viestintäkäyttöön 1830-luvulta alkaen:
silloin keksittiin lennätin. Lennätin on laite, jolla kaksi vas-
taanottajaa voivat lähettää toisilleen sähköpulsseja johdin-
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ta pitkin. Tämä pulssi-viestintä helpottui, kun yhdysvalta-
lainen Samuel Morse kehitti ns. Morsen aakkoset. Langal- Kansainvälinen

hätäsignaali SOS
on morseaakkosilla
· · ·−−− · · ·

linen viestintä otti harppauksen vuonna 1876, kun skotti
Alexander Graham Bell patentoi puhelimen Yhdysvallois-
sa. Radioaaltojen löytyminen oli luonut ajatuksen myös
langattomasta viestinnästä. Italialainen Guglielmo Marco-
ni jatkoi Hertzin löydön kehittämistä. Vähitellen hän pys-
tyi rakentamaan laitteita, joilla radioaallot voitiin lähettää
ja vastaanottaa yhä pitempiä matkoja. Vuonna 1906 maail-
manlaajuinen radiolähetys oli teknisesti mahdollista.

Yhdysvaltalainen keksijä ja liikemies Thomas Alva Edi-
son edisti merkittävästi sähkötekniikan käyttöönottoa 1800-
luvun lopulla. Edison muistetaan parhaiten hänen vuon-
na 1876 patentoimastaan hehkulampusta, mutta hän pe-
rusti myös ensimmäiset sähkönjakelulaitokset. Sähkön saa-
tavuus oli tietysti myös hehkulampun ja muiden sähkö-
laitteiden käytön edellytys. Samoihin aikoihin serbialais- Tavallisesta

sähköpistorasiasta
saatavan
vaihtovirran
suunta ja jännite
muuttuvat
päinvastaisiksi 50
kertaa sekunnissa.

yhdysvaltalainen Nikola Tesla kehitti vaihtosähkövirralla
toimivaa tekniikkaa, erityisesti vaihtovirtamoottoria ja -ge-
neraatto-ria. Vaihtosähkövirran suunta ja jännite muuttu-
vat jatkuvasti päinvastaisiksi tietyllä taajuudella. Vaihtovir-
tatekniikalla on monia etuja verrattuna tasasähkövirtaan
(ks. tehtävä 4). Lisäksi Tesla teki tärkeitä radiotekniikkaan
liittyvä keksintöjä.

11.2 liikenne lisääntyy

Teollistuvassa maailmassa täytyi kuljettaa yhä enemmän
raaka-aineita, tuotteita ja ihmisiä. Kaupunkikuva alkoikin
muuttua radikaalisti 1800-luvulla: tiet alkoivat viedä yhä
enemmän tilaa ja toisaalta sähkövalaistus antoi vaikutel-
maa pysähtymättömästä kaupungista.

Höyrykone asennettiin laivojen käyttövoimaksi 1800-luvun
alussa. Ensimmäisen kerran höyrylaiva ylitti Atlantin val-
tameren vuonna 1819. Rautatieverkkoa rakennettiin ympä-
ri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja jo ennen 1800-luvun puolivä-
liä. Tällöin myös ensimmäiset modernit maantiet otettiin
käyttöön tietulleineen. Maantieliikenteeseen kuuluivat jo
höyry- ja sähköautot.
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Kuva 19: Ensimmäisissä höyrykoneissa höyrynpainetta hyödyn-
nettiin vain yhdensuuntaisen liikkeen aikaansaamisek-
si. 1800-luvun alussa yleistyneen luistiventtiilin avulla
höyry saatiin liikuttamaan moottorin mäntää molem-
piin suuntiin. Yllä olevasta kuvasta selviää tällaisen
vetureissakin käytetyn höyrykoneen toimintaperiaate:
Kuvan venttiilistä SP purkautuu kuumaa höyryä ka-
navaa S pitkin männän P päälle. Höyrynpaineen ta-
kia mäntä painuu alaspäin. Samaan aikaan männän
alapuolella oleva höyry pääsee luistiventtiilin SV kaut-
ta poistokanavaan E. Seuraavaksi luistiventtiili SV liik-
kuu ylöspäin, jolloin kuumaa höyryä pääsee männän
alle alempaa S-kanavaa pitkin. Samalla luistiventtiili
yhdistää männän yläpuolen poistokanavaan E, jolloin
mäntä voi liikkua ylös. Männän ja luistiventtiilin var-
sien edestakainen liike pitää sovittaa sopivasti toisiin-
sa. [Kuva: wikimedia.org, PD]
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Saksalainen Nikolaus Otto keksi bensiinikäyttöisen ne-
litahtipolttomoottorin vuonna 1865. Hänen maanmiehen- Nelitahtimootto-

rin toiminnassa
on neljä vaihetta:
imu-, puristus-,
työ- ja poistotahti.

sä Karl Benz toi markkinoille bensiinikäyttöisen ja kolmi-
pyöräisen auton vuonna 1885. Vähän myöhemmin niini-
kään saksalainen Gottlieb Daimler rakensi ensimmäisen
nelipyöräisen auton. Polttomoottoriautot kuitenkin mullis-
tivat liikkumisen ja kuljetuksen vasta 1900-luvun alussa.
Käänteen tekevää oli liukuhihnalla tuotetun ja halvan Ford
T-mallin tulo yhdysvaltain markkinoille 1908. Henry For-
din autotehtaiden massatuotanto oli osaltaan hävittämässä
sähkömoottorilla toimivaa autoa markkinoilta. Sähkö- ja
polttomoottoriautoja oli nimittäin liikenteessä lähes yhtä
paljon 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Autojen ja polku-
pyörien käyttömukavuus kasvoi ratkaisevasti 1800-luvun
lopulla, kun skotti John Boyd Dunlop keksi ilmatäyttei-
set kumirenkaat. Tätä ennen oli kehitetty vulkanisointi-
menetelmä luonnonkumin kovettamiseksi.

Kaupunkiliikenteen eräs merkkitapaus on Lontoon säh-
kömetron käyttöönotto vuonna 1890.

Kaupunkikuvaa muovaavien pilvenpiirtäjien historia al-
kaa 1880-luvulta, jolloin Chicagoon rakennettiin 42 metriä
korkea kymmenkerroksinen rakennus. Rakennusteknise-
nä saavutuksena voidaan pitää myös 163 km pitkän Suezin
kanavan valmistumista vuonna 1869.

11.3 evoluutiota tieteessä

Britti-biologi Charles Darwinin vuonna 1859 julkaistu teos
On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (La-
jien synty luonnollisen valinnan kautta eli luonnon suo-
simien rotujen säilyminen olemassaolon taistelussa) asetti
luonnon monimuotoisuuden kehityksen loogiselle pohjal-
le. Kirjassaan Darwin esittää tieteellisiä todisteita siitä, että
luonnonvalinta ohjaa eliöiden kehitystä. Myös genetiikka
eli perinnöllisyysoppi otti ensiaskeliaan 1800-luvun loppu-
puolella. Silloin itävaltalainen munkki Gregor Mendel teki
huolellisia ja pitkäaikaisia risteytyskokeita hernekasveilla.
Mendelin kokeellinen menetelmä alallaan oli uraauurta-
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va, eikä saanut heti tieteellistä hyväksyntää. Myöhemmin
hänen perinnöllisyyden sääntöjä koskevat huomionsa on
vahvistettu oikeiksi.

Ranskalainen mikrobiologi ja kemisti Louis Pasteur vah-
visti käsitystä siitä, että mikroskooppiset bakteerit ovat mo-
nien sairauksien aiheuttajia. Hän kehitti menetelmän, jossa
kuumentamalla tuhotaan elintarvikkeiden mikrobeja. Tä-
mä pastörointi-menetelmä parantaa esimerkiksi maidon
säilyvyyttä ja turvallisuutta merkittävästi. Lisäksi Pasteur
kehitti mm. vesikauhu- ja paiseruttorokotteet. 1800-luvun
puolivälissä tehtiin myös ensimmäiset leikkaukset aneste-
sian eli kivun lievityksen kanssa.

1800-luvun lopulle tultaessa varsinkin kemistit olivat va-
kuuttuneita siitä, että aineet muodostuvat pienistä hiuk-
kasista, atomeista. Oli myös havaittu, että eri alkuainei-
den atomit erottuvat toisistaan massaltaan. Vuonna 1869

venäläinen Dmitri Mendelejev kokosi tunnetut alkuaineet
taulukkoon siten, että taulukon sarakkeiden (jaksojen) ai-
neilla on samanlaisia ominaisuuksia. Hän pystyi ennusta-
maan taulukkonsa avulla alkuaineiden ominaisuuksia ja
ennakoimaan jopa vielä löytämättömien aineiden olemas-
saolon. Nykyään tämä alkuaineiden jaksollinen järjestelmä on
kemian perustyökaluja.

Matematiikan kannalta 1800-luku on huiman kehityksen
aikaa. Tällöin alettiin kiinnittää huomiota entistä enem-
män matemaattiseen täsmällisyyteen. Tämän seurauksena
matematiikan kenttä yhtenäistyi ja aksiomaattinen mene-
telmä otettiin selkeämmin käyttöön.

Vuosisadan alun matemaattiset sankarit olivat saksalai-
nen Friedrich Gauss ja ranskalainen Augustin Louis Cauc-
hy. Gauss tutki monia aiheita, mutta parhaiten hänet muis-
tetaan lukuteoriaa ja differentiaaligeometriaa käsittelevistä
töistään. Gauss myös todisti ensimmäisenä algebran perus-
lauseen.Algebran

peruslause:
jokaisella

ei-vakiolla
kompleksilukuker-

toimisella
polynomilla on

ainakin yksi
(kompleksinen)

nollakohta.

Cauchy muotoili nykyisen differentiaali- ja integraalilas-
kennan. Hän mm. täsmensi raja-arvon käsitettä. Cauchyn
lisäksi saksalainen Bernhard Riemann kehitti merkittävästi
kompleksianalyysia. Matemaatikot muistavat Riemannin
hänen integraalin määritelmästään sekä lukuteorian ja komp-
leksianalyysin yhdistävästä ns. Riemannin hypoteesista. Rie-
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mannin hypoteesi on väite, jota ei ole pystytty osoittamaan
oikeaksi eikä vääräksi. Se onkin yksi kuuluisimmista ma-
tematiikan ratkaisemattomista kysymyksistä.

Myös algebran, geometrian ja analyyttisen geometrian
kehittyminen ja yhtenäistyminen jatkui 1800-luvulla. Toi-
saalta matematiikkaan saatiin silloin myös uusia ideoita:
Englantilaisen George Boolen katsotaan perustaneen sym-
bolisen logiikan, jota myöhemmin edelleen kehittivät sak-
salainen Gottlob Frege ja englantilainen Bertrand Russel.
Logiikasta muodostui teoreettinen pohja digitaaliselle tie-
tojenkäsittelylle, joka mullisti maailman 1900-luvun lop-
pupuolella. Saksalaiset Georg Cantor ja Richard Dedekind
tutkivat matematiikan perusteita ja loivat joukko-opin 1800-
luvun loppupuolella.

tehtäviä

11.1 Mikä samankaltainen vaikutus yhteiskuntarakentee-
seen on ollut maanviljelyn aloittamisella ja massiivi-
seen tehdastuotantoon siirtymisellä?

11.2 Euroopassa 1800-luku oli kolonialismin eli siirtomai-
den hankkimisen aikaa. Miten kolonialismi vaikutti
teollistumiseen Euroopassa?

11.3 Ruotsalainen Alfred Nobel patentoi vuonna 1866 dy-
namiitti-räjähteen. Hän keräsi dynamiitti-liiketoimin-
nallaan erittäin mittavan omaisuuden. Nobel määrä-
si testamentissaan omaisuutensa säätiöitäväksi ja si-
joitettavaksi, jotta siitä voitaisiin jakaa vuosittain pal-
kinnot fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden
ja rauhantyön merkittävistä saavutuksista. Testamen-
tillaan Nobel halusi varmentaa, että hänen muistonsa
elää rauhan ja edistyksen pyrkimyksissä eikä räjähdy-
saineissa.

Mihin dynamiittia tarvittiin Nobelin aikana? Miksi
hänen liiketoimintansa oli niin tuottoisaa?
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11.4 Yhdysvallat oli sähkönjakelun pioneerimaa 1800-luvun
lopulla. Tekniikan kehittämiseen liittyi ”sähkösodak-
si” kutsuttu kiista siitä käytetäänkö sähkön siirrossa
tasa- vai vaihtovirtaa. Nykyisin lähes kaikessa säh-
könsiirrossa käytetään vaihtovirtaa. Miksi aikanaan
vaikutusvaltaisen ”tasavirtamies” Edisonin kanta hä-
visi sähkösodan?
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Edellisellä vuosisadalla alkanut huikea tieteellinen ja tek-
ninen kehitys jatkui 1900-luvulla. Nyt mullistuivat mm.
elektroniset laitteet ja tiedonvälitys: säännölliset radiolä-
hetykset alkoivat 1920-luvulla, televisio valloitti maailman
1950-luvulta alkaen ja tietokoneet sekä tietoverkot 1980-
luvulta alkaen.

Monien uusien sovellusten takana on mikromaailman ja
atomitason ilmiöiden ymmärtäminen ja hallinta, joita 1900-
luvun fysiikka on pystynyt selittämään.

12.1 uusi fysiikka

Klassisella fysiikalla tarkoitetaan fysiikkaa ennen 1900-lukua.
Tähän kuuluvat siis esimerkiksi Newtonin mekaniikka ja
sähkömagnetismin teoria. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
fysiikan teorian tutkimuksissa kohdattiin kuitenkin ongel-
mia, joihin klassinen fysiikka ei pystynyt vastaamaan. Tä-
mä ilmeni siten, että klassisen teorian mukaiset ratkaisut
ongelmatilanteisiin olisivat olleet mahdottomia tai havain-
tojen vastaisia.

Eräs edellä mainituista ongelmista liittyi valon nopeu-
teen: klassisen fysiikan mukaan havaitun valon nopeuden
pitäisi riippua myös valonlähteen nopeudesta. Kokeet kui-
tenkin osoittavat, että näin ei ole. Osoittautui siis, että klas-
sinen fysiikka ei anna havaintoja vastaavia tuloksia, kun
tarkasteltavan kappaleen nopeus on hyvin suuri (lähellä
valonnopeutta).

Saksalaisen Albert Einstein julkaisi vuonna 1905 erityi-
sen suhteellisuusteorian, jonka avulla pystytään hallitse-
maan myös suuret nopeudet. Erityisen suhteellisuusteo- Valon nopeus

riippuu aineesta,
jossa se etenee.
Nopeimmin, noin
300 000 km/s, se
etenee tyhjiössä.

rian mukaan valon nopeus ei riipu lainkaan valonlähteen
nopeudesta vaan on aina sama. Lisäksi sen mukaan mi-
kään massiivinen kappale ei voi saavuttaa valon nopeutta.
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Einstein laajensi suhteellisuusteoriaansa vuonna 1915 ylei-
seksi suhteellisuusteoriaksi, joka tekee korjauksen myös
Newtonin painovoimateoriaan. Suhteellisuusteoria korjaa
klassista fysiikkaa suuren luokan, galaktisen mittakaavan,
ilmiöiden mallinnuksissa.

Myös ns. mustan kappaleen lähettämän säteilyn energia
aiheutti ongelmia klassiselle fysiikalle. Saksalainen MaxMusta kappale on

Auringon
tyyppisen
säteilijän

teoreettinen malli.

Planck ehdotti tämän ongelman ratkaisuksi energian kvan-
tittumista. Kvantittuminen tarkoittaa sitä, että tietyllä suu-
reella – kuten energialla – on pienin mahdollinen arvo,
jonka monikertoja muut tämän suureen arvot ovat. Albert
Einstein kehitti Planckin ajatuksia ja selitti kvantittumis-
ta hyödyntäen ns. valosähköisen ilmiön vuonna 1905. (Ks.
valon hiukkasmalli, s. 54.) Nämä ajatukset johtivat edel-
leen kokonaan uuteen fysiikan alaan – kvanttifysiikkaan.
Keskeinen huomio kvanttifysiikassa on, että esimerkiksi
paikkaa ja nopeutta ei voida edes teoriassa määrittää yh-
tä aikaa rajattoman tarkasti. Kvanttimekaniikassa hiukka-
sen täsmällinen paikka korvautuukin paikkaan liittyvällä
todennäköisyydellä. Kvanttimekaniikka korjaa ja täyden-
tää klassista fysiikkaa atomin kokoluokassa tapahtuvien
ilmiöiden osalta.Atomin

kokoluokka on
10−10 m eli
millimetrin

kymmenesmiljoo-
nasosa.

Voidaan siis sanoa, että vanha klassinen fysiikka toimii
oikein ”normaalin” kokoisilla kappaleilla, joilla on ”nor-
maali” nopeus. Jos tarkastellaan hyvin pieniä, suuria tai
nopeita kappaleita, on käytettävä suhteellisuusteoriaa tai
kvanttifysiikkaa.

12.2 atomimallin kehitys

Aikaisemmin tiedettiin, että alkuaineet koostuvat erilaisis-
ta atomeista. Atomit opittiin tuntemaan paremmin 1900-
luvun aikana. Tällöin selvisi miten ne rakentuvat ja erottu-
vat toisistaan.

Englantilainen Joseph J. Thomson havaitsi kokeissaan
vuonna 1897, että sähköisesti neutraalista atomista voi pois-
tua hiukkanen, jolla on negatiivinen sähkövaraus – elekt-
roni. Normaalitilassa atomissa täytyi olla sama määrä po-
sitiivisia ja negatiivisia varauksia. Uusiseelantilainen fyy-
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sikko Ernest Rutherford tarkensi kokeidensa perusteella
kuvaa atomista: hän päätteli vuonna 1912, että suurin osa
atomin massasta on keskittynyt pieneen positiiviseen yti-
meen. Muutama vuosi myöhemmin Rutherfordin kokeet
paljastivat, että kaikissa atomiytimissä on kevyimmän ja
yksinkertaisimman atomin, vedyn, ytimiä. Tästä Ruther-
ford päätteli, että vety-ydin eli protoni on kaikkien ainei-
den rakennuspalikka.

Rutherfordin oppilas, tanskalainen Nils Bohr tarkensi
edelleen kuvaa atomista vuonna 1913. Hän otti energian
kvantittumisen mukaan selittämään malliaan atomista, jos-
sa positiivista ydintä kiertävät negatiiviset elektronit mää-
rätyillä radoilla.

&%
'$j+u−

Kuva 20: Bohrin vety-atomimallissa negatiivinen elektroni kier-
tää positiivista protonia ympyräradalla.

Aineaaltoteorian
mukaan mitä
hyvänsä hiukkasta
voidaan mallintaa
aallolla, ja
päinvastoin.
Teoria on
kokeellisesti
vahvistettu.

Nykykäsityksen mukaan kvanttimekaaninen atomimal-
li antaa atomista tarkimman kuvan. Itävaltalainen Erwin
Schrödinger oli sen luomisessa keskeisellä sijalla. Kvantti-
mekaanisessa atomimallissa elektronia käsitellään aaltona,
jonka energiatilan määräävät neljä kvanttilukua. Kvantti-
mekaniikkaa sovelletaan myös kvanttikemiassa, jossa sitä
käytetään kemian tutkimuskohteiden mallintamiseen.

12.3 ydinvoimien vapauttaminen

Radioaktiivinen aine lähettää radioaktiivista säteilyä. Täl-
laista säteilyä on kolmentyyppistä: alfa-, beeta- ja gamma-
säteily. Radioaktiivisia aineita esiintyy kaikkialla luonnos-
sa. Näihin aineisiin liittyvän säteilyn olemassaolon havait-
si ensi kertaa ranskalainen Henry Bequerel vuonna 1896.
Pian tämän jälkeen puolalais-ranskalainen kemisti Marie
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Kuva 21: Elektronimikroskoopilla kuvattu muurahainen. Elekt-
ronimikroskoopilla saadaan kuvia pienemmistä koh-
teista kuin valomikroskoopilla. Siinä elektronisuihkut
käyttäytyvät kuten (valo)aallot. Ne heijastuvat suuren-
nettavasta kohteesta ja niitä vahvistetaan magneetti-
kenttien avulla. Kohteen kuva muodostetaan elektro-
nisesti tietokoneen näytölle. [Kuva: wikimedia.org /
Courtesy of the U.S. Geological Survey]

Curie löysi useita uusia radioaktiivia aineita, mm. radiu-
min ja poloniumin. Hänen työnsä pohjusti myös radioaktii-
visen säteilyn käyttöä lääketieteessä. Lisäksi Curie ehdot-
ti, että radioaktiivisuus johtuu nimenomaan atomin sisäi-
sistä ilmiöistä. Tähän ehdotukseen liittyvät havainnot joh-
tivat lopulta ydinreaktioiden ymmärtämiseen 1900-luvun
alussa.

Ydinreaktiossa aine muuttuu toiseksi, sillä silloin ato-
min ydin muuttuu. Ydinreaktio voi tapahtua spontaanistiIhmisen saamasta

radioaktiivisen
säteilyn

annoksesta suurin
osa johtuu

radon-kaasun
alfa-säteilystä.

Radonia syntyy
maaperän

radioaktiivissa ha-
joamisprosesseissa.

eli itsestään, jolloin kyseessä on radioaktiivinen hajoami-
nen. Toisaalta ydinreaktio voi tapahtua, kun atomiytimet
tai ydin ja hiukkanen törmäävät toisiinsa. Yleensä ydin-
reaktiossa vapautuu runsaasti lämpöenergiaa. Tämä ener-
gia on peräisin massasta, sillä ydinreaktiossa lähtöytimien
yhteenlaskettu massa on suurempi kuin tulosytimien mas-
sat. Tätä eroa sanotaan massakadoksi ja juuri se muuttuu
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energiaksi. Energian määrä saadaan Einsteinin kuuluisim-
man yhtälön mukaan:

E = mc2,

jossa E on vapautuneen energian määrä, m on energiaksi
muuttuva massa (massakato) ja c valon nopeus. Alkemistien

vuosituhantinen
unelma oli kullan
valmistaminen
muista aineista.
Ydinreaktioiden
kautta tämä on
teoriassa
mahdollista.

Ensimmäisen keinotekoisen ydinreaktion sai aikaan Rut-
herford vuonna 1917. Tästä parikymmentä vuotta myö-
hemmin keksittiin fissio-ydinreaktio, jossa suuri ydin hal-
keaa pienemmiksi ytimiksi vapauttaen samalla energiaa.
Kun vuonna 1939 vielä havaittiin uraanin 235-isotoopin
erinomainen soveltuvuus fissioketjureaktioon, fyysikot oi-
valsivat olevansa valtavan energialähteen äärellä.

Käytännössä fissioketjureaktion aikaansaantia hankaloit-
ti riittävän puhtaan uraani-235:n vaikea rikastusprosessi.
Yhdysvaltain armeijan Manhattan-projektissa tekniset haas-
teet kuitenkin voitettiin, ja vuonna 1942 italialaisen En-
rico Fermin johdolla käynnistettiin ensimmäinen hallittu
fissioketjurektio. Toisen maailmansodan (1939-1945) aika-
na ydintekniikan kehitystyö tähtäsi atomipommiin, jossa
fissioreaktio päästetään etenemään hallitsemattomasti, rä-
jähdysmäisesti. Atomipommi saatiin Yhdysvalloissa val-
miiksi vuonna 1945 ja sitä käytettiin heti Japania vastaan.

Saman aineen
isotoopit eroavat
toisistaan
massaltaan: niiden
ytimissä on eri
määrä neutroneja
eli varauksettomia
ydinhiukkasia.

Toisen maailmansodan jälkeen ydintekniikkaa alettiin ke-
hittää myös siviilikäyttöön. Sen merkittävin sovellus on
sähköntuotanto ydinvoimalaitoksissa. Ensimmäinen sähköä
tuottava ydinvoimala otettiin käyttöön 1954 Neuvostolii-
tossa. Nykyisin ydinvoimalla tuotetaan noin 14 % kaikesta
sähköenergiasta.

Uraanin halkeamisreaktiossa syntyy aina radioaktiivisia
aineita, jotka ovat säteilynsä takia vaarallisia. Ydinvoiman
varjopuolista saatiin muistutus vuonna 1986, kun Tšerno-
bylissä, Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa, sat-
tui historian pahin ydinonnettomuus. Onnettomuudessa
ydinreaktori ylikuumeni ja sitä seuranneissa räjähdyksessä
ja tulipaloissa levisi ympäristöön valtavasti radioaktiivista
ainetta. Akuuttiin säteilysairauteen kuoli 28 voimalaitos-
ja pelastustyöntekijää. Radioaktiivisen aineen saastuttamil-
la aluilla Valko-Venäjällä ja Ukrainassa säteilyn pitkäaikais-
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vaikutukset näkyvät mm. syöpäsairauksien yleistymisenä.
Tšernobylin onnettomuus johtui reaktorin virheellisestä käy-
töstä ja valvonnasta, sekä puutteista sen suunnittelussa ja
turvallisuuskulttuurissa.

Fuusio-ydinreaktiossa kaksi kevyttä ydintä muodostavat
uuden raskaan ytimen. Vedyn fuusioreaktio pystyttiin saa-
maan aikaan hallitsemattomasti vety-pommeissa jo 1950-
luvulla, mutta sen hallittua käyttöä energiantuotannossa
yritetään edelleen ratkaista. Energiantuotannon kannalta
vedyn fuusiolla olisi monia etuja nyky-ydinvoimaan ver-
rattuna: siinä vapautuu enemmän energiaa kuin uraanin
halkeamisessa, eikä siinä synny lainkaan radioaktiivisia ai-
neita. Lisäksi vetyä, eli reaktioon tarvittavaa polttoainetta,
on käytännössä rajattomasti. Fuusioreaktiosta odotetaan-
kin ratkaisua tulevaisuuden energiatuotantoon.
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Kuva 22: Uraani 235-isotoopin (U) fissioketjureaktiota pitävät
käynnissä neutronit (kuvassa mustalla). Niitä syntyy
keskimäärin kolme jokaista uraaniytimen halkeamista
kohti. Ketjureaktioita saadaan ydinvoimaloissa hallit-
tua juurikin kontrolloimalla neutroneja. Halkeamises-
sa vapautuu myös energiaa lämpönä ja gammasäteily-
nä. Uraani voi haljeta monenlaisiksi aineiksi – kuvan
fissiossa syntyy kryptonia (Kr) ja bariumia (Ba). Fissio-
tuotteet ovat radioaktiivisia.
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12.4 ylös ilmaan ja avaruuteen

Ilmalaivat ovat ilmaa kevyemmällä kaasulla täytettyjä oh-
jattavia ilma-aluksia. Niiden kehittäminen alkoi jo 1800-
luvulla, mutta huippuunsa ilmalaivateknologia nousi 1900-
luvun alun Saksassa. Saksalaisen Ferdinand von Zeppeli- Ilmalaivan

toiminta perustuu
samaan ilmiöön
kuin tavallisen
laivan: se kelluu
ilmassa kuten
laiva vedessä.

nin yhtiöt rakensivat ilmalaivoihin alumiiniset tukirangat
ja polttomoottorit – syntyivät Zeppeliinit. Ilmalaivat olivat
aloittamassa säännöllistä lentomatkustajaliikennettä: niillä
lennettiin 1930-luvulla säännöllisesti mm. Saksasta Ame-
rikkaan. Ilmalaivojen aikakauden päätti äkisti LZ 129 Hin-
denburg -aluksen tuhoutuminen tulipalossa 1937. Tähän
mennessä myös lentokonetekniikka oli kehittynyt niin tur-
valliseksi, että se alkoi haastaa ilmalaivan matkustajalii-
kenteessä. Merkittäväksi lentokonematkustajaliikenne tuli
vasta toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvun lopulla.

Lentokone saadaan lentämään sen siipien muodon an-
siosta. Kun koneen nopeus on riittävän suuri, siipiin al-
kaa vaikuttaa koneen ilmaan nostava voima. Voima syntyy
siiven ylä- ja alapinnan välisen paine-eron takia. Vuonna
1903 polttomoottori oli kehitetty jo niin kevyeksi, että yh-
dysvaltalaisveljesten Orville ja Wilbur Wrightin onnistui
rakentaa polttomoottorilla ja siivillä varustettu ilma-alus.
He pystyivät ohjaamaan alustaan ilmassa ja laskeutumaan
sillä hallitusti. Wrightejä pidetään tärkeimpinä lentokone-
tekniikan pioneereina.

Lentokoneen teknistä kehittämistä vauhditti merkittäväs-
ti ensimmäinen maailmansota (1914-1918), sillä sen soti-
laallinen merkitys kasvoi sodan aikana: sodan alun tiedus-
telulentokoneet kehittyivät hävittäjä- ja pommikoneiksi.

Ensimmäiset täysmetalliset lentokoneet rakennettiin maa-
ilmansotien välillä 1930-luvulla. Tällöin alkanut sotilaalli-
sen varustelun kierre synnytti valtavasti lentokonetehtaita.
Toisessa maailmansodassa lentokoneesta muodostui tärkeä Suomeen

perustettiin
Ilmavoimien
Lentokonetehdas
(myöh. Valtion
Lentokonetehdas)
vuonna 1921.

taktinen ase. Tällöin koneisiin kehitettiin mm. sisään ve-
dettävät laskutelineet, paineistettu ohjaamo sekä suihku-
moottori. Suihkumoottoritekniikkaa käyttävät kaikki ny-
kyajankin suuret lentokoneet. Myös ensimmäiset nykyai-
kaiset helikopterit kehitettiin toisen maailmansodan aika-
na.
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Ensimmäinen äänen nopeuden ylittänyt lentokone oli
Yhdysvaltain armeijan Bell X-1 vuonna 1947. SittemminÄänen nopeus

ilmassa on noin
340 m/s eli 1200

km/h.

ranskalais-brittiläiset Concorde-yliäänikoneet kuljettivat mat-
kustajia yli kaksinkertaisella äänen nopeudella. Nämä maa-
ilman nopeimmat matkustajakoneet olivat liikenteessä vuo-
sina 1976-2003. Liikennöinti Concorde-koneilla lakkautet-
tiin taloudellisista syistä, joiden taustalla olivat konetyy-
pille sattuneet onnettomuudet.

Sodat leimasivat 1900-luvun alkupuoliskoa ja niiden seu-
rauksena syntyi paljon uusia keksintöjä, kuten lentokoneet
ja esimerkiksi tutkatekniikka. Vielä enemmän uutta tek-
niikkaa ja keksintöjä synnytti kuitenkin kylmän sodan ai-
kainen kilpailu ase- ja avaruustekniikassa.

Neuvostoliitto laukaisi ensimmäisen satelliitin maan kier-
toradalle vuonna 1957. Lisäksi 1961 neuvostoliittolainen
kosmonautti Juri Gagarin oli ensimmäinen ihminen ava-
ruudessa. Avaruuslennon aikana Gagarinin Vostok 1 -alus
kiersi maapallon kerran. Neuvostoliiton avaruusmenestyk-Ensimmäiset sää-

ja
televisiosatelliitit
laukaistiin Maan

kiertoradalle
1960-luvulla.

sen myötä Yhdysvalloissa annettiin mittavat resurssit Apollo-
avaruusohjelmaan (1961-1972), jonka tavoite oli miehitetty
Kuu-lento. Tavoite saavutettiin vuonna 1969, jolloin astro-
nautit Neil Armstrong ja Edwin Aldrin kävelivät Kuun
pinnalla. Apollo-lentojen aikana Kuuhun laskeuduttiin kaik-
kiaan kuusi kertaa.

Sittemmin avaruustutkimus on keskittynyt miehitetty-Apollo-ohjelma on
ollut historian

kallein
teknis-tieteellinen

projekti. Sen
hinnan ylittänevät

vasta
ISS-projektin lop-
pukustannukset.

jen avaruusasemien perustamiseen Maan kiertoradalle se-
kä miehittämättömien tutkimus-luotaimien lähettämiseen.
Kansainvälinen avaruusasema (International Space Station,
ISS) on pysyvästi miehitetty Maata kiertävällä radalla ole-
va tutkimuskeskus. Se on ollut miehitettynä vuodesta 2000

asti ja tutkimustoiminta siellä jatkunee 2020-luvulle.
Avaruusluotaimia on onnistuttu laskeuttamaan Venuk-

seen, Merkuriukseen ja Marsiin. Aurinkokunnan reunalla
matkaava Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruusjärjestön (Natio-
nal Aeronautics and Space Administration, NASA) Voyager 1

-luotain on kaikkein kauimpana oleva ihmisen rakentama
laite. Se laukaistiin matkaan vuonna 1977. Se jatkanee mat-
kaansa tähtien väliseen avaruuteen, ja lähettänee signaale-
ja Maahan, 2020-luvulle asti.
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1800-luvulla alkanut (sähkömagneettisen)säteilyn tutki-
mus johti havaintoon siitä, että atomi voidaan tunnistaa
sen lähettämän säteilyn perusteella. Kun tämä tutkittava
säteily hajotetaan erityisen spektroskoopin avulla eri taajuus-
tai energiakomponentteihin, niin saadaan säteilyn lähettä-
välle aineelle ominainen spektri-kuvio. Tämän tiedon ja Sateenkaari on

auringon valon
spektri-kuvio.

avaruusteleskooppien kehittyessä tehtiin tähtitieteen suu-
rin löytö: tähdet koostuvat samanlaisista atomeista kuin
Maakin.

Toisaalta maailmankaikkeuden rakenteesta saatiin tieto-
ja myös kaukaisten galaksien valon avulla. Belgialainen
pappi ja fyysikko Georges Lemaître ehdotti vuonna 1927

teoriaa laajenevasta maailmankaikkeudesta. Pian yhdys-
valtalainen tähtitieteilijä Edwin Hubble teki teleskoopillaan
tätä käsitystä tukevan havainnon. (Hän havaitsi punasiirty-
män kaukaisten galaksien valon spektrissä.) Siis havainnot
tukevat teorioita laajenevasta maailmankaikkeudesta ja al-
kuräjähdyksestä.

12.5 tietotekninen vallankumous

Teollisen vallankumouksen aikaan koneet korvasivat ih-
misen tai eläimen lihasvoiman. Tietoteknisessä vallanku-
mouksessa koneet korvaavat tiettyjä (mekaanisen) ajatte-
lun prosesseja.

Elektroniikka on sähköisen signaalin käsittelyä. Sähkö-
signaaleja oli käytetty lennätin- ja puhelinviestinnässä jo
1800-luvulla. 1900-luvun alussa kehitetyt tyhjiöputket kui-
tenkin mullistivat signaalinkäsittelyn. Tyhjiöputki-triodin
avulla saadaan vahvistettua sähkösignaalia. Triodi on tär-
keä komponentti mm. radioissa. Lisäksi tyhjiöputkien mer-
kitys elektroniikassa perustuu siihen, että ne toimivat säh-
köpiireissä erittäin nopeina katkaisijoina verrattuna me-
kaanisiin kytkimiin.

Yhdysvaltalaisissa yliopistoissa kehitettiin ohjelmoitavia
laskentakoneita jo 1920-luvulla. Nämä koneet olivat en-
simmäisiä automaattisia tiedon käsittelijöitä, mutta ne toi-
mivat kuitenkin täysin mekaanisesti moottoreiden ja relei-
den avulla. Ensimmäinen elektroninen ohjelmoitava tieto-
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kone rakennettiin Englannissa toisen maailmansodan aika-
na viestintäkoodien murtamiseen. Nämä Colossus-tietoko-
neet kuitenkin tuhottiin sodan loputtua ja niiden olemas-
sa olokin säilyi salaisuutena 1970-luvulle asti. Tämän takia
elektronisen tyhjiöputki-laskentakoneen kehityksen katso-
taan alkavan ENIAC (Electronic Numerical Integrator And
Computer) -tietokoneesta. Se valmistui yhdysvaltalaisessa
Pennsylvanian yliopistossa vuonna 1945. ENIAC:in oli tar-
koitus laskea ammusten lentoratoja Yhdysvaltain armeijal-
le.

Erittäin suuri edistysaskel elektroniikassa otettiin vuon-
na 1947, kun yhdysvaltalaiset John Bardeen, Walter Houser
Brattain ja William Shockley patentoivat transistorin. Tran-Transistoria

pidetään monesti
1900-luvun
tärkeimpänä

keksintönä.

sistori on puolijohdekomponentti, joka voi toimia triodin
tapaan sähkövirran vahvistimena ja ohjaimena. Transisto-
rilla on tyhjiöputkiin verrattuna monia etuja: se ei vaadi
tyhjiötä eikä kuumennusta kuten putket. Lisäksi se on pie-
ni, toimintavarma ja halpa. Transistori sopi myös massa-
tuotantoon.

Pii-transistoreiden ja tietokoneiden kaupallinen valmis-
tus alkoi 1950-luvulla. Lisäksi 50-luvun lopulla amerikka-
laisen puolijohteita valmistavan Texas Instruments -yhtiön
laboratoriossa kehitettiin mikropiiri (IC-piiri), jossa useita
elektronisia komponentteja yhdistettiin samalle pii-lastulle.
Tästä alkoi kehitys, joka johti moderniin mikroprosesso-
riin ja yhä pienempien komponenttien valmistamiseen. En-
simmäiset näytöllä ja näppäimistöllä varustetut, henkilö-
kohtaiseen käyttöön tarkoitetut ja kohtuuhintaiset tietoko-
neet tulivat markkinoille 1970-luvun lopulla. Siitä lähtien
niiden suorituskyky on kasvanut vuosi vuodelta samalla
fyysisen koon pienentyessä.

Yhdysvaltain puolustusvoimien tietokoneita alettiin yh-
distää toisiinsa 1960-luvulla siten, että niiden muodostama
verkko oli taktisista syistä hajautettu: siinä ei ollut enää
yhtä keskustietokonetta. Verkko siis mahdollisti tiedonsiir-
ron ilman haavoittuvaa solmukohtaa. Seuraavaksi verkkoon
mukaan otettiin yliopistot ja vähitellen myös yritykset. Oli
syntynyt tietoverkkojen kokonaisuus – internet. Merkittä-
vä askel internetin käytön kannalta oli WorldWideWeb-
tekniikan yleistyminen 1990-luvun alussa. WWW on inter-
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netiä käyttävä järjestelmä, jossa pystytään helposti siirty-
mään linkitetystä tiedostosta toiseen. Ennen WWW:tä in-
ternetin käyttö oli ainoastaan tekstipohjaista.

Ensimmäiset autoradiopuhelinjärjestelmät kehitettiin Yh-
dysvalloissa 1940-luvun lopulla. Sen jälkeen langattoman
viestinnnän kehitys on ollut kiivasta: Ensimmäinen var-
sinainen matkapuhelinverkko avattiin Japanissa vuonna
1979. Pari vuotta myöhemmin avattiin pohjoismaat katta-
va NMT (Nordic Mobile Telephone) -verkko. Vuonna 1991

Suomessa avatusta GSM (Global System for Mobile Commu-
nications) -verkosta tuli nopeasti maailmanlaajuinen ja käy-
tetyin matkapuhelinverkkotekniikka. Suomalaisella Nokia
Oyj:llä on ollut merkittävä vaikutus GSM-puhelinten ja -
verkkotekniikan kehittämisessä. Maailman ensimmäinen
matkapuhelimien välinen tekstiviesti lähetettiin vuonna 1993

Suomessa.
Langattomien verkkojen ja päätelaitteiden kehittyessä mat-

kapuhelin on muuttunut pienoistietokoneeksi, joka on mul-
listanut viestinnän ja ihmisten tavoitettavuuden lyhyessä
ajassa.

12.6 matematiikan soveltamisen ekspansio

Tieteentekijät alkoivat tehdä yhteistyötä yhä tiiviimmin 1800-
luvulta alkaen. Silloin perustettiin paljon lisää tieteellisiä
seuroja ja ryhdyttiin pitämään säännöllisiä kansainvälisiä
tiedetapaamisia. Tämä tieteen tekijöiden vuorovaikutuk-
sen merkitys kasvoi 1900-luvulla entisestään. Saksalaisen
David Hilbertin kansainvälisessä matemaatikkokonferens-
sissa vuonna 1900 esittämät 23 probleemaa suuntasivat-
kin pitkään matematiikan tutkimusta. Osa Hilbertin on-
gelmista on edelleen ratkaisematta. Hilbert oli itse monia-
lamatemaatikko, kenties yksi viimeisimmistä, mutta hä-
net muistettaneen parhaiten geometrian täsmällisestä ak-
siomatisoinnista teoksessaan Grundlagen der Geometrie (Geo-
metrian perusteet, 1899).

Itävaltalainen Kurt Gödel järisytti matematiikan perus-
teita 1930 julkaistuilla syvällisillä epätäydellisyyslauseillaan.
Niiden mukaan kaikissa ristiriidattomissa ja riittävän il-
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maisuvoimaisissa teorioissa voidaan muodostaa tosia väit-
tämiä, joita ei kuitenkaan pystytä todistamaan tässä teo-
riassa. Aikaisemmin oli ajateltu, että kaikki todet mate-
maattiset väitteet ovat välttämättä todistettavissa. Gödelin
tulosten avulla englantilainen Alan Turing todisti, että ei
voi olla sellaista algoritmia (tietokonetta), joka ratkaisisi
sen, että pysähtyykö mielivaltainen tietokoneohjelma kai-
killa syötteillä. Turing oli laskettavuuden ja teoreettisen tie-
tojenkäsittelyn pioneereja. Hän laati myös tietokoneen teo-
reettisen mallin, jota nykyään kutsutaan Turingin koneek-
si. Sen avulla voidaan tutkia mitä koneella pystytään las-
kemaan.

Sovelletun matematiikan merkitys kasvoi 1900-luvulla
huimasti. Matemaattisen ja laskennallisen tiedon kasvavan
tarpeen taustalla olivat ensin sotatekniikan ja sittemmin
tietotekniikan kiivas kehitys. Esimerkiksi Turing osallistui
natsien koodattujen viestien purkamiseen brittiarmeijan tie-
dusteluyksikössä. Unkarilais-amerikkalaisella matemaatik-Fermat’n suuri

lause: ei ole
olemassa sellaisia

kokonaislukuja
x,y ja z, että

xn + yn = zn,

kun
n = 3, 4, 5 . . .

ko John von Neumannilla oli merkittävä rooli sekä Yh-
dysvaltain ydinaseohjelmassa että tietokoneen teoreettises-
sa kehittämisessä. Von Neumann oli hyvin monipuolinen
matemaatikko; hän kehitti mm. joukko-oppia, kvanttime-
kaniikkaa, peliteoriaa ja soluautomaatteja (ks. luku 6.3).

Myös puhdas matematiikka on kehittynyt soveltavan ma-
tematiikan rinnalla ja siitä huolimatta. Tunnettuja viime
vuosikymmenien puhtaan matematiikan tuloksia ovat esi-
merkiksi englantilaisen Andrew Wilesin todistama Fermat’n
suuri lause ja venäläisen Grigori Perelmanin todistama Poin-
caréen konjektuuri.

12.7 kemian keksinnöt muuttavat elämää

Kemiaa voidaan pitää ensimmäisenä tieteenalana, jota teol-
lisuus systemaattisesti hyödynsi ja tuki. Kemia hyödytti
ennen kaikkea materiaalitekniikkaa, jonka tärkeitä varhai-
sia saavutuksia ovat esimerkiksi kumin ja teräksen valmis-
tus 1800-luvulla.

Keinotekoisten eli synteettisten materiaalien kaupallinen
historia alkaa vuodesta 1869, jolloin amerikkalainen John
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Hyatt aloitti selluloidin teollisen tuotannon. Selluloidi on
selluloosasta valmistettava polymeeri, josta tehdään edel-
leen mm. pingispalloja. Uusia synteettisiä materiaaleja kek- Polymeeri

tarkoittaa pitkää,
ketjumaista
molekyyliä.
Luonnon
polymeerejä ovat
mm. tärkkelys ja
selluloosa. Muovit
ovat synteettisiä
polymeerejä.

sittiin 1900-luvulla kiihtyvään tahtiin: Vuonna 1909 belgialais-
amerikkalainen Hendrik Baekeland valmisti bakelliittia, jo-
ka sopi mm. eristeeksi erilaisiin sähkölaitteisiin. ”Keino-
silkki” eli viskoosi (rayon) keksittiin 1920-luvulla ja vuo-
sikymmenen kuluttua tästä nailon (nylon). Nailonista val-
mistetaan esimerkiksi kestäviä kankaita ja köysiä.

Toisen maailmansodan jälkeen öljystä tuli materiaaliteol-
lisuuden tärkeä raaka-aine. Silloin alettiin valmistaa mm.
polystyreeni- ja polyeteeni-muoveja. Polystyreenistä valmis-
tetaan esimerkiksi elintarvikepakkauksia ja (EPS-)eristeitä.
Polyeteeni on muoveista yleisin ja monikäyttöisin. Siitä val-
mistetaan kaikkea leluista ja pusseista juomapulloihin ja
putkiin. Muovituotteiden kautta kemianteollisuus on muut-
tanut arkielämää 1960-luvulta alkaen hyvin paljon.

Kemia on vaikuttanut huimasti ihmiselämään myös lää-
ketieteen kautta. Skotti Alexander Fleming huomasi 1928,
että penisilliini-niminen homesieni tappoi bakteereja. Ha-
vainto johti antibioottilääkkeiden kehittämiseen. Penisilliini-
antibiootti otettiin käyttöön bakteeri-infektioiden hoidossa
1940-luvulla.

Deoksiribonukleiinihappo eli DNA on biokemian mer-
kittävä löytö. DNA on suuri (polymeeri)molekyyli, johon
eliöiden perintötekijät on kemiallisesti koodattu. DNA:n
rakenne, toiminta ja merkitys perinnöllisyyden kannalta
alkoivat selvitä tutkijoille 1950-luvulla. Geenit ovat nimit- Ihmisen perimä on

23
kromosomiparissa,
jotka muodostuvat
DNA:sta. Niissä
on yhteensä yli 20
000 geeniä.

täin DNA-molekyylin tiettyjä pätkiä. Ne määräävät yhdes-
sä ympäristötekijöiden kanssa eliöiden ulkomuodon ja muut
ominaisuudet. Jokaisen ihmisen geeniperimä on erilainen,
identtisiä kaksosia lukuun ottamatta. Ihmisen yksilöinti
DNA-testin avulla perustuu siihen, että jokaisen solumme
DNA-molekyylit ovat samanlaisia. Näin geneettinen ”sor-
menjälki” voidaan määrittää vaikka yksittäisestä hiukses-
ta.

Koska DNA on elämän edellytys, sen avulla on yritet-
ty ratkaista myös kysymystä elämän syntymisestä. Yhdys-
valtalaiset Stanley Miller ja Harold Urey saivat tähän liit-
tyviä koetuloksia 1950-luvulla: maapallon varhaisia olo-
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suhteita simuloivissa laboratorio-olosuhteissa syntyi suu-
rin osa aminohapoista, joista DNA-molekyyli koostuu.

tehtäviä

12.1 Sähkömagneettisen säteilyn tai aaltojen lajit ovat suu-
rimmasta aallonpituudesta pienimpään: radioaallot, mik-
roaallot, infrapuna- eli lämpösäteily, näkyvä valo, ultravio-
lettisäteily, röntgensäteily ja gammasäteily. Mitä hyötyä
kustakin säteilyn lajista on? Anna esimerkki laittees-
ta, joka hyödyntää kutakin säteilyn lajia.

12.2 Sähkömagneettinen säteily kuljettaa energiaa. Säteily
on elintärkeää, sillä Auringon valo- ja lämpösäteily
pitävät yllä kaikkea elämää Maassa. Säteily voi olla
myös vaarallista elämälle. Millainen säteily on vaaral-
lista? Miksi?

12.3 Ensimmäinen elektroninen ENIAC-tietokone sisälsi
mm. 17 468 tyhjiöputkea. Lisäksi se kulutti valtavas-
ti sähköenergiaa. ENIACin teho, 150 kW, vastaa noin
20 sähkökiukaan tehoa. Sähkäenergia muuttuu tieto-
koneessakin lopulta lämmöksi, joten ENIACin kom-
ponentit hajosivat todella usein. Sen käyttöajasta huo-
mattava osa olikin huoltoa ja korjausta.

Eräässä laitteessa on 100 tyhjiöputkea, joiden kaik-
kien pitää olla kunnossa koneen toimintaa varten. Ole-
tetaan, että kun kone käynnistetään jokaisen tyhjiö-
putken todennäköisyys pysyä ehjänä on 99 %. Mil-
lä todennäköisyydellä kone toimii käynnistyksen jäl-
keen?

Vihje: Kun noppaa heitetään kaksi kertaa, niin saa-
daan molemmilla heitoilla numero yksi todennäköi-
syydellä 1

6 ·
1
6 =

1
36 ≈ 3%.



L O P P U S A N AT

Tämän kirjan kolmannen osan lukujen nimet pyrkivät ku-
vaamaan käsittelemäänsä aikaa. Millaisen nimen voisi an-
taa 2000-luvun ensimmäiselle vuosisadalle? – Oman ai-
kamme nimeäminen lienee vielä liian aikaista, mutta ar-
vaillahan voi: ”Informaatiotulva” viittaisi yhä lisääntyvään
sähköiseen viestintään ja tiedonlevitykseen. Tieteiseloku-
vien innoittamana voisi aluillaan olevan vuosisadan nimek-
si veikata ”Robottiaikaa”. Optimistisesti ydintekniikan ke-
hitykseen suhtautuva luonnehtisi tulevaisuutta ”Fuusioener-
gian voittokuluksi”.

Mitä tahansa tulevaisuus tuokin tullessaan, niin varmaa
on, että siinä tekniikalla on suuri rooli. Historiassa aika-
kausia luonnehditaankin juuri tekniikan avulla. Yleisesti
puhutaan esimerkiksi rautakaudesta, höyrylaivojen ajasta
tai tietokoneiden ajasta. Tekniikan myötä matematiikan ja
luonnontieteiden osaamisen tärkeys kasvaa edelleen.

Monesti ajatellaan, että erityisesti matematiikka on yksi-
näistä puurtamista. Tämä pitää paikkansa varsinkin mate-
matiikan (ja muidenkin aiheiden) opiskelun osalta. Opis-
keltava asia on nimittäin ymmärrettävä ja jäsennettävä it-
selle selväksi. Tätä ei voi tehdä kenenkään puolesta, vaikka
neuvot ja ohjaus toki oppimista auttavatkin. Toisaalta ma-
tematiikkakin on yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa muiden
tukijoiden tai soveltajien kanssa. Usein ongelman ratkai-
semiseksi tarvitaan teoreetikon, soveltajan, insinöörin se-
kä ohjelmoijan tietoja ja taitoja. Tiedon määrä on nykyään
niin suuri, että yhteistyö matematiikassa ja muissa tieteis-
sä on välttämätöntä. Entisaikojen yleisneroja ei enää voi
olla!

Tieteellistä perintöä voidaan pitää ihmiskunnan suurim-
pana aarteena. Se on saavutus, jota on rakennettu ja korjat-
tu koko historian ajan. Jokainen aikakausi ja kulttuuri an-
tavat tieteelle osansa ja vievät sitä eteenpäin. Siksi tieteen
historia opettaa myös inhimillisyydestä.





T E H TÄV I E N R AT K A I S U T

1.1 Tehtävässä mainitut tilanteet vastaavat toisiaan: ruot-
sin sanakirjaa voidaan verrata matematiikan perus-
tulosten taulukkoon. Matematiikan ja kielten opiske-
lussa on monia yhteisiä piirteitä. Pelkän ruotsin sana-
kirjan avulla pärjää yksinkertaisissa tilanteissa, kuten
vaikkapa kaupassa asioimisessa, mutta varsinainen
keskustelu ruotsiksi on mahdotonta. Sama pätee ma-
tematiikkaan: arkipäivästä selviää hitaasti ja kömpe-
lösti taulukkokirjan avulla, mutta matematiikan opin-
noista ei. Sekä kielissä että matematiikassa on välttä-
mätöntä osata tietyt perusasiat ulkoa. Toisaalta pelk-
kien kaavojen tai kieliopin harjoittelusta ei ole hyötyä
– vasta harjoittelun ja toiston tuloksena syntyy osaa-
mista.

1.2 1 h 45 min 10 s +3 h 35 min 50 s = 5 h 21 min 0 s.

Johdonmukaisesti laskun 59 h +1 h tuloksen pitäisi
olla ”tunnista seuraava” ajan yksikkö. Näin ei kuiten-
kaan ole, sillä tunnit eivät noudatakaan 60-järjestelmää.
Voidaan ajatella, että tunnit siirtyvätkin 24-järjestelmään:
60 h = 2 vrk 12 h. Edelleen vuorokaudet noudattavat
30-järjestelmää ja kuukaudet 12-järjestelmää.

Toisaalta sekuntien jako-osiakaan ei yleensä ilmoite-
ta 60-järjestelmässä vaan kymmenjärjestelmässä: (1 h
1 min 1 s )/60 = 1 min yksi ja puoli sekuntia. Nyt
siis esimerkiksi merkintä 0, 25 s tarkoittaa yhtä nel-
jäsosa sekuntia. Samantyyppinen merkintä 0, 25 min
tarkoittaa niin ikään neljäsosa minuuttia eli 15 sekun-
tia, mutta vaarana on, että se tulkitaan virheellisesti
25 sekunniksi!

Ajan ilmoittamisessa siis käytetään sekaisin monen-
laisia lukujärjestelmiä, mikä on epäjohdonmukaista.
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1.3 Binääriluku 10 vastaa kymmenjärjestelmän lukua 2,
joten binäärijärjestelmässä 10− 1 = 1. Tämän tiedon
avulla saadaan laskettua vähennyslaskut sarakkeittain:

0 10

1 1/ 0 1 0 1 1

− 1 1 0 1 0

1 0 1 0 0 0 1

Siis 1101011− 11010 = 1010001.

1.4 Binääriluvat 100 ja 10 vastaavat kymmenjärjestelmän
lukuja 4 ja 2, joten binäärijärjestelmässä 100/10 = 10.

Binääriluka 1111 vastaavan kymmenjärjestelmän lu-
vun voi selvittää joko jatkamalla taulukon 2 lukusar-
jaa (1011, 1100, 1101, 1110, 1111) tai kirjoittamalla 1 ·
23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 1 = 15.
Siis jakolasku 1111/11 vastaa kymmenjärjestelmän ja-
koa 15/3 = 5, joten 1111/11 = 101.

Lukua 1111 ei tarvitse muuttaa ollenkaan kymmen-
järjestelmän luvuksi, jos jako tehdään jakokulmassa.
(Varmista ensin, että osaat jakaa jakokulmassa kym-
menjärjestelmän lukuja!)

0
1
1
1
1

-

- 0
10

- 11
11 11
101

11

1.5 Merkitään tässä 12-järjestelmän lukua alaindeksillä
X12 (ja kymmenjärjestelmän lukuja normaalisti). Teh-
tävänannon mukaan 2012 vastaa lukua 24 ja A12 vas-
taa lukua 10. Koska lisäksi 2012 + A12 = 2A12, niin
2A12 vastaa lukua 24+ 10 = 34.
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Ratkaisuun olisi päästy myös luvun 12 potenssien
avulla. Ratkaistaan lukujen 3712 ja B012 vastineet si-
ten. Koska

3 · 121 + 7 · 120 = 3 · 12+ 7 · 1 = 36+ 7 = 43,

niin 3712 vastaa lukua 43. Samoin

11 · 121 + 0 · 120 = 11 · 12+ 0 = 132,

joten B012 vastaa lukua 132.

2.1 Olkoot mielivaltaisen kolmion kulmat α, β ja γ. Jat-
ketaan tämän kolmion sivuja kulmien β ja γ kärjistä.
Näin syntyvät kulmat β ′ ja γ ′ ovat merkitty alla ole-
vaan kuvaan. Ristikulmina näiden kulmien suuruu-
det ovat β ′ = β ja γ ′ = γ.

Piirretään sitten alkuperäisen kolmion kulmien β ja
γ kärkiä yhdistävän sivun suuntainen suora kulman
α kärjen kautta. Tämä suora on merkitty kuvaan kat-
koviivalla. Kuvan mukaiset kulmat β ′′ ja γ ′′ ovat kul-
mien β ′ ja γ ′ kanssa samankohtaisia ja siksi niiden
kanssa yhtä suuria. Siis β ′′ = β ja γ ′′ = γ .

Koska kuvan mukaan β ′′ +α+ γ ′′ = 180◦, niin myös

α+β+ γ = 180◦.
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γ ′

β ′
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2.2 Matriisin kertolasku onnistuu sivun 14 esimerkin mu-
kaan

[
1 2

3 4

]
·

[
0 1

1 0

]
=

[ [
1 2

3 4

]
·

[
0

1

] [
1 2

3 4

]
·

[
1

0

] ]

=

[
[1 · 0+ 2 · 1] [1 · 1+ 2 · 0]
[3 · 0+ 4 · 1] [3 · 1+ 4 · 0]

]

=

[
2 1

4 3

]

Kun (neliö)matriisia kerrotaan sopivalla (neliö)matriisilla,
jossa lävistäjällä vasemmasta alakulmasta oikeaan ylä-
kulmaan on ykkösiä ja muuten nollia, niin tuloksena
saadaan alkuperäisen matriisin rivien numerot kään-
teisessä järjestyksessä. Siis1 2 3

4 5 6

7 8 9

 ·
0 0 1

0 1 0

1 0 0

 =

3 2 1

6 5 4

9 8 7

 .

2.3 Kompleksilukulaskut (7, 0)+(12, 0) = (7+12, 0+0) =
(15, 0) ja (3, 0) · (−5, 0) = (3 · (−5) − 0 · 0, 3 · 0 + 0 ·
(−5)) = (−15, 0) vastaavat reaalilukulaskuja 7+ 12 =
15 ja 3 · (−5) = −15.

Huomaa, että puhtailla imaginääriluvuilla kertolasku
ei ole yhtä helppo kuin yllä: (0,−6) + (0, 8) = (0 +

0,−6+ 8) = (0, 2) ja (0, 2) · (0, 4) = (0 · 0− 2 · 4, 0 · 4+
2 · 0) = (−8, 0).

2.4

(2+ 3i) · (5+ 10i) = 2 · (5+ 10i) + 3i · (5+ 10i)
= (2 · 5+ 2 · 10i) + (3 · 5i+ 3 · 10i2)
= 10+ 20i+ 15i+ 30 · (−1) = −20+ 35i

2.5 Kompleksilukua ei voi pitää matriisina, sillä komplek-
silukujen ja matriisien kertolaskut ovat erilaiset.
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Esimerkiksi tulo (1, 2) · (1, 2) voidaan laskea, mutta

kumpaakaan tuloista
[
1 2

]
·
[
1 2

]
tai

[
1

2

]
·

[
1

2

]
ei

voida. (Matriisien tulossa kertojamatriisissa pitää olla
yhtä monta riviä kuin kerrottavassa on sarakkeita.)

3.1 Ketjukirjeeseen ei pidä osallistua siksi, että se on pait-
si laitonta, mutta myös kannattamatonta. Ketjukirje
voi olla taloudellisesti kannattava vain sen lähettäjäl-
le ja kenties muutamalle seuraavan sukupolven edus-
tajalle. Mitä pitemmälle kirje on ehtinyt, sitä varmem-
min siinä häviää rahansa. Tästä syystä (taloudelliseen
hyötyyn tähtäävät) ketjukirjeet ovat lailla kiellettyjä.

Hiiri-teoria sopii tehtävän ketjukirjeen malliksi. ”Hii-
ret” ovat tässä kirjeen lähettäjiä. Jotta ketjukirje ”toi-
misi”, pitäisi siinä olla hiiri-lauseen mukaan lähet-
täjiä on ääretön määrä. Koska ihmisiä on äärellinen
määrä (ja erityisesti jokaisen kirjeen vastaanottajan
ystäväpiiri on äärellinen), niin ketjukirje katkeaa var-
masti ja muuttuu siten kannattamattomaksi. Täten
kysymyksessä on myös huijaus, sillä kirjeessä luvattu
asia ei voi pitää paikkaansa kaikille sen vastaanotta-
neille.

3.2 Binääriluku, jossa on 30 ykköstä, vastaa kymmenjär-
jestelmän lukua 229 + 228 + · · · + 22 + 21 + 20. Tämä
summa voidaan laskea helposti induktio-esimerkissä
todistetun tuloksen avulla:

20+21+22+23+ · · ·+229 = 229+1−1 = 230−1 = 1073741823.

3.3 Väite todistetaan matemaattisella induktiolla.

Tutkitaan ensin väitettä, kun n = 0: selvitetään siis
voidaanko 2× 2-ruudukko, josta yksi ruutu on pois-
tettu, peittää L-kappaleilla. Selvästi näin on, sillä eri-
laisia tapauksia on vain neljä ja yksi sopivaan asen-
toon käännetty L-kappale peittää jäljelle jääneet kol-
me ruutua.

Oletetaan sitten, että jokainen 2m+1×2m+1-ruudukko,
josta yksi ruutu on poistettu, voidaan aina peittää L-
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kappaleilla. Selvitetään nyt onko myös 2m+2 × 2m+2-
ruudukko, josta yksi ruutu on poistettu, peitettävissä
L-kappaleilla.

Tutkittavan neliön muotoisen ruudukon reunan pi-
tuus on

2m+2 = 2(m+1)+1 = 2 · 2m+1.

Näin ollen tämä ruudukko jakautuu neljään 2m+1 ×
2m+1-ruudukkoon. Poistettu ruutu sijaitsee yhdessä
näistä neljästä. Sijoitetaan L-kappale ison ruudukon
keskelle siten, että se peittää yhden ruudun jokaises-
ta 2m+1 × 2m+1-ruudukosta paitsi siitä, josta ruutu
oli poistettu. Alla olevassa esimerkkikuvassa poistet-
tu ruutu on lähellä oikeaa alakulmaa. Nyt kaikista
neljästä 2m+1 × 2m+1-ruudukosta puuttuu tai on jo
peitetty yksi ruutu. Aiemman oletuksen mukaan nä-
mä neljä ruudukkoa saadaan peitettyä L-kappaleilla.
Näin siis koko 2m+2× 2m+2-ruudukko on peitetty yh-
tä ruutua lukuun ottamatta.

�

���

6

?

-� 2m+2

2m+1

Edellä oleva todistaa matemaattisen induktioperiaat-
teen mukaan, että jokainen 2n+1×2n+1-ruudukko, jos-
ta mikä hyvänsä ruutu on poistettu, voidaan aina peit-
tää riittävällä määrällä L-kappaleita.
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4.1 Koska kaikkien laatikoiden kyljessä on väärä lappu,
niin MV-merkityssä laatikossa olevien pallojen pitää
olla samaa väriä. Nostetaan tästä laatikosta yksi pal-
lo.

Jos tämä pallo on musta, niin MV-laatikon sisältö on
MM. Koska myös VV-laatikon lappu on väärä, niin
jäljellä oleva musta pallo on siellä. Siis VV-laatikossa
on MV. Jäljellä olevat kaksi valkoista palloa ovat MM-
laatikossa.

Jos taas nostettu pallo on valkoinen, niin MV-laatikon
sisältö on VV. Vastaavasti kuin edellä tiedetään, että
MM-laatikossa on VM ja VV-laatikossa on MM.

4.2 Merkitään Ve = auton eturenkaat vaihdetaan keske-
nään.

Nyt joukko {V0,V1,V2,V3,Ve} ja renkaanvaihtojen yh-
distäminen ∗ eivät muodosta ryhmää. Tämä johtuu
siitä, että esimerkiksi yhdistettyä renkaanvaihtoa Ve ∗
V1 ei vastaa mikään yksittäinen vaihto. Täten lasku-
toimituksen ∗ tulos ei ole tarkasteltavassa joukossa,
joka ryhmässä vaadittaisiin.

Muut ryhmän ominaisuudet ovat voimassa, joten li-
säämällä renkaanvaihtojen joukkoon sopivia vaihtoja
tämä rakenne saadaan ryhmäksi. (Lisäykseksi ei kui-
tenkaan riitä vaihto, jossa auton takarenkaat vaihde-
taan keskenään.)

4.3 Ohuen viivan pituus ei lähesty ykköstä, vaikka kuvan
perusteella siltä vaikuttaa. Sen pituus prosessissa on
äärettömänkin askeleen kuluttua 2, kuten prosessin
jokaisessa vaiheessa.

Samantyyppisellä äärettömällä prosessilla voi ykkö-
sen mittaisen janan ympärille ”kietoa” melkein min-
kä hyvänsä mittaisen viivan. Alla olevan kuvan ää-
rettömässä prosessissa ykkösen mittaisen paksun ja-
nan ympärille kietoutuu ohuempi viiva, jonka pituus
kaikissa vaiheissa on kolme. Prosessin lopputulos on
kuitenkin sama kuin tässä tehtävässä – ohuen viivan
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pituus näyttää lähestyvän paksun viivan pituutta, vaik-
ka näin ei ole.

. . .

4.4 Ystävän ei kannata suostua peliin, sillä hän häviää sii-
nä aina alkupanoksen eikä voita mitään. Jakolaskussa
jakojäännös on nimittäin aina nolla!

Kolminumeroisen luvun kirjoittaminen kaksi kertaa
peräkkäin tarkoittaa tämän luvun kertomista luvul-
la 1001. Siis esimerkiksi 123 · 1001 = 123123. Koska
1001 = 7 · 143, niin tehtävässä suoritettava jakolasku
menee aina tasan. Lasku on

(valittu luku) · 1001
7

= (valittu luku) · 143.

Koska 1001 = 7 · 11 · 13, voit ehdottaa jakajaksi myös
lukua 11 tai 13 ja voitat silti!

4.5 Tarkastellaan kuvaa: Neliön pinta-ala on 1 · 1 = 1. Ku-
vassa suurimman kolmion pinta-ala on 1

2 , seuraavak-
si suurimman puolet edellisestä eli 14 , ja niin edelleen.
Puolittamalla kuvan pienimmistä kolmioista toinen,
ja jatkamalla näin loputtomasti saadaan äärettömästi
kolmioita. Niiden pinta-alat ovat

1

2
,
1

4
,
1

16
,
1

32
, . . . .

Koska loputtomasti puolitetut kolmiot täyttävät ne-
liön täysin, niiden yhteenlaskettu pinta-ala on neliön
ala eli 1.
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4.6 Kyseessä on tapahtumaketju, jossa valitaan neljä ker-
taa mies tai nainen. Tapahtumaketjua kannattaa mal-
lintaa ns. tapahtumapuun avulla, josta kysytty toden-
näköisyys on helppo laskea. Alla olevasta puusta näh-
dään, että tilanteissa on 16 erilaista mahdollista lop-
putulosta, joista kuusi alleviivattua on halutunlaisia
eli niissä on yhtä monta naista (t) ja miestä (p). Koska
jokainen kuudestatoista vaihtoehdosta on yhtä toden-
näköinen, niin todennäköisyys yhtä monen naisen ja
miehen valintaan on

6

16
=
3

8
= 0, 375 = 37, 5%.
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Tapahtumaketjuihin liittyvät todennäköisyydet on yleen-
sä helppo selvittää edellisen kaltaisen tapahtumapuun
avulla. Aina kuitenkaan puun haarojen valintojen to-
dennäköisyydet eivät ole samat, kuten oli tässä teh-
tävässä. Lasketaan vielä sama tehtävä sellaisessa ta-
pauksessa, että todennäköisyys naisen valintaan on
60%.

Tällöin jokaisessa suotuisassa tapahtumaketjussa on
pitää edelleen valita kaksi naista ja kaksi miestä. Nyt
yhden tällaisen ketjun todennäköisyys on 0, 60 · 0, 60 ·
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0, 40 · 0, 40 = 0, 0576. Puusta nähdään, että näitä ketju-
ja on kuusi. Siis todennäköisyys sille, että jokin näistä
ketjuista tapahtuu, on

6 · 0, 0576 ≈ 0, 35 = 35%.

Saatu todennäköisyys on tietysti hieman pienempi
kuin alkuperäisessä tehtävässä.

5.1 Tunnustetut urheilutulokset pitää syntyä lajin sääntö-
jen mukaan valvotuissa virallisissa urheilukilpailuis-
sa. Siten esimerkiksi yksin mökillä saaduilla tuloksil-
la ei ole mitään merkitystä.

Sama pätee myös luonnontieteelliseen tulokseen: yk-
sin ja ilman sääntöjen mukaista valvontaa saadulla
tuloksella ei ole merkitystä. Luonnontieteen säännöt
edellyttävät kokeen ja siinä tarvittavien laitteiden sel-
keän kuvauksen.

Toisaalta urheilun ja tieteen erottaa vaatimus tulok-
sen toistettavuudesta: urheilukilpailuissa kertaonnis-
tuminen riittää, mutta luonnontieteellinen koe on ai-
na voitava toistaa samanlaisena.

5.2 Esimerkkiongelma: auto ei käynnisty. Selvitetään on-
gelman syytä kysymyksillä.

? Väänsinkö auton virta-avaimen oikeaan asentoon?
? Syttyvätkö kojelaudan mittariston valot (eli onko
akussa virtaa)?
? Kuuluuko starttimoottorin ääni (eli toimiiko startti-
moottori)?
? Onko autossa polttoainetta?

Jos kaikkiin kysymyksiin vastaus on myönteinen, niin
auto vaatinee ammattilaisen tarkastusta.

Esimerkkiongelma ”ihmistieteistä”: ystäväsi näyttää
vihaiselta tai suuttuneelta, ja haluat tietää miksi.

� Johtuuko vihaisuus jostain välittömästä tapahtumas-
ta? – Tarkastele ympäristöä ja kysy.
� Johtuuko vihaisuus sinusta? Sanoitko aikaisemmin
jotain loukkaavaa tai väärää? – Palauta oma käytök-
sesi mieleesi.
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� Onko ystäväsi väsynyt, sairas tai kärsiikö hän näläs-
tä tai janosta? – Kysy.
� Onko vihan taustalla laajempi tapahtumakokonai-
suus? – Tarjoudu kuuntelemaan.

Jos kaikkiin kysymyksiin vastaus oli kielteinen, niin
kenties ystäväsi on vain ”herännyt väärällä jalalla” tai
hänellä on muuten huono päivä.

5.3 Koska hukkaan menevä energia on yleensä lämpöä,
niin lämmön tuottoon tarkoitettu laite hukkaa energi-
aa mahdollisimman vähän. Sähköpatterin pistorasias-
ta ottama sähköenergia muuttuukin kokonaan läm-
pöenergiaksi, eikä hukkaa ole.

Jos otetaan huomioon energian kokonaismäärä säh-
köntuotantolaitoksesta patterin lämmittämään huonee-
seen, niin silloin energiaa tietysti hukkuu. Energiaa
kuluu siirtojohdoissa ja muuntajissa tapahtuviin hä-
viöihin.

5.4 Eläimet syövät kasveja saadakseen energiaa. Sitä tar-
vitaan mm. lämmön tuottoon ja liikkumiseen. Solut
pystyvät hyödyntämään kasvien glukoosin ns. solu-
hengitys-reaktiossa. Se on palamisreaktio, jossa tar-
vitaan happea. Soluhengityksessä glukoosin kemialli-
nen energia vapautuu solun käyttöön ja lisäksi syntyy
hiilidioksidia ja vettä:

glukoosi + happi→ energia + hiilidioksidi + vesi.

6.1 Pieniin kappaleisiin vaikuttava ilmanvastus on lyhyel-
lä putoamismatkalla mitätön. Siis kappaleen koko ei
vaikuta käytännössä nopeuteen, vaikka suurempi ko-
koisen kappaleen kokema ilmanvastus on periaattees-
sa suurempi.

Myöskään kappaleen massa ei vaikuta nopeuteen, sil-
lä nopeus riippuu putoamiskiihtyvyydestä. Kaikkiin
kappaleisiin vaikuttaa lähellä maanpintaa sama pu-
toamiskiihtyvyys 9, 8 m/s2.

Siis erikokoiset ja painoiset kappaleet putoavat katol-
ta ”yhtä matkaa” ja osuvat maahan samaan aikaan.
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(Jos kuitenkin kappaleiden painoero on erittäin suuri,
kuten vaikkapa kiven ja höyhenen, niin silloin ilman-
vastuksen vaikutus on merkittävä. Silloin putoamisa-
jat ja -nopeudet ovat erisuuret.)

6.2 Ratkaistaan ensin putoamismatkan yhtälöstä aika t.

s =
1

2
· g · t2 kerrotaan yhtälö luvulla 2

2 · s = g · t2 jaetaan yhtälö luvulla g
2 · s
g

= t2 otetaan neliöjuuret√
2 · s
g

= t hyväksytään vain postiivinen t:n arvo

Nyt sijoitetaan tehtävässä annetut lukuarvot ajan lausek-
keeseen

t =

√
2 · s
g

=

√
2 · 3, 5 m
9, 8 m/s2

≈ 0, 85 s.

Putoamisnopeus on v = g · t = 9, 8 m/s2 · 0, 85 s ≈
8, 3 m/s.

6.3 Alla olevissa kuvissa on alkutilanne ja kolme seuraa-
vaa solusukupolvea. Neljännessä sukupolvessa ei ole
eläviä soluja eli se on tyhjä.

y yy y y yyy
y
yy y y y yy

6.4 Oikeanpuoleisen solukon kuviosta muodostuu kuu-
dennen sukupolven jälkeen loputtomasti ”sykkivä” ku-
vio.

Vasemmanpuoleisessa solukossa kuvio ”kiipeää” lo-
puttomasti kohti solukon vasenta yläkulmaa.
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7.1 Tekniikan imperatiivin voimassa oloa voidaan puo-
lustaa tai vastustaa. Tekniikkaan epäilevästi suhtautu-
vat (teknopessimistit) voivat nähdä juuri atomipom-
min esimerkkinä siitä, että tekniikan imperatiivi on
voimassa. Toisaalta voidaan ajatella, että ihmisen mo-
raali on tekniikan imperatiivin yläpuolella. Tätä voi-
si perustella esimerkiksi sillä, että ihmistä ei ole kloo-
nattu, vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Kloonaus
tarkoittaa tietyn yksilön kaikkien perintötekijöiden siir-
tämistä keinotekoisesti munasoluun. Eläimiä on kloo- Identtiset kaksoset

ovat toistensa
luonnollisia
klooneja, sillä
heidän geeninsä
ovat samat.

nattu onnistuneesti jopa kuolleen eläimen soluista.

Ainakin raha ja lainsäädäntö ohjaavat monessa tapauk-
sessa tekniikan kehitystä. Jotkut teknisesti mahdolli-
set laitteet jäävät rakentamatta siksi, että niiden ra-
hoitus ei ole taloudellisesti kannattavaa. Laki voi kiel-
tää tietynlaisen teknologian kehittämisen. Toisaalta
se voi myös kannustaa ja velvoittaa jonkin erityisen
tekniikan kehittämiseen. Esimerkkejä tällaisista ovat
joihinkin myrkkykemikaaleihin liittyvät käyttörajoi-
tukset, tietokoneohjelmistotekniikkaan liittyvät yksi-
tyisyydensuojavaatimukset.

7.2 Standardisointi helpottaa ja tehostaa yhteistoimintaa.
Esimerkiksi rautateiden kiskoleveyden standardisoin-
ti tehosti junaliikennettä huomattavasti 1800-luvulla
Yhdysvalloissa. Samanlaisten kiskojen käyttö mahdol-
listi eri yhtiöiden ratojen yhdistämisen ja siten liiken-
teen laajenemisen.

Kun tietyn laitteen osat ovat standardisoituja, tätä lai-
tetta valmistava yritys voi hajauttaa tuotantoaan ali-
hankkijoille. Alihankinta mahdollistaa yritysten eri-
koistumisen tiettyyn tuotantoprosessiin, kun kaikkea
ei tarvitse tehdä itse. Jos eri tuottajat vielä noudatta-
vat tuotantoon ja tuotteeseen soveltuvia laatustandar-
deja, niin ostajan on helppo vertailla tuottajien tarjon-
taa.

Standardit myös helpottavat laitteiden korjausta ja huol-
toa, sillä standardoitua osaa ei tarvitse korvata lait-
teen alkuperäisen valmistajan tuotteella. Pulttien ja
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mutterien kierrekoon M-standardi on esimerkki täl-
laisesta.

Maailmalla matkustaessa huomaa miten erilaiset stan-
dardit aiheuttavat pieniä harmeja arkisissa asioissa.
Esimerkiksi sähköpistokkeiden mallit ja jopa käyttö-
jännite saattavat olla erilaiset kuin kotimaassa.

8.1 Paradoksissa vaaditaan, että ennen jokaista etenemis-
tä käydään edettävän matkan puolivälissä. Kulkijan
pitäisi siis liikkua kaikkien matkan murto-osien 1

2 , 14 , 18 , 116 , . . .
kautta. Koska näitä pisteitä on äärettömästi, niin mil-
lään vauhdilla liikkuva kulkija ei pysty niissä kaikissa
käymään. Toisin sanoen äärellisessä ajassa ei voi kul-
kea äärettömän monen pisteen kautta. Koska liike ei
pääse edes alkamaan, se on mahdotonta.

Paradoksi vältetään toteamalla, että aikaa tai avaruut-
ta ei voi jakaa äärettömän pieniin osiin. Kulkija nimit-
täin käy aina äärettömän monessa pisteessä, vaikka
se liikkuisi kuinka lyhyen matkan hyvänsä. Kulkijan
nopeutta ei myöskään voi laskea muodossa ”kuljetut
pisteet jaettuna aikayksiköllä”. Lisäksi voidaan tode-
ta, että pisteellä ei ole ulottuvuutta, mutta kulkijalla
on. Käytännössä kulkija ei voi olla ikinä vain yhdessä
pisteessä kerrallaan, vaan peittää äärettömästi pistei-
tä.

Toisaalta Zenon esitti paradoksin myös tilanteessa, jos-
sa oletetaan, että ajalla ja paikalla olisi pienin osa! Sik-
si Zenonin ongelmat ovatkin mutkikkaita, ja ne ovat
kiehtoneet filosofeja yli 2400 vuotta!

8.2 Vivun avulla saadaan nostotyö muutettua alaspäin
vääntämiseksi, mikä on usein helpompaa. Vääntövart-
ta pidentämällä kuorman liikuttamiseen tarvittava voi-
ma pienenee.

Talja koostuu kahdesta ”väkipyörästä”. Taakan nosta-
miseen tarvittava voima on vain puolet taakan pai-
nosta. Toisaalta taakka nousee vain puolet siitä mat-
kasta, jota narua on vedetty.
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Kiiloja ovat mm. veitset ja kirveet. Niitä käytetään
halkaisuun ja levittämiseen. Kiilan terävän kärjen an-
siosta halkaistavaan pintaan kohdistuu suuri paine,
joka rikkoo pinnan. Pinnan rikkouduttua kiila muut-
taa työntövoiman levitysvoimaksi.

Kalteva taso helpottaa painavan taakan saamista kor-
keammalle. Sen avulla saadaan nostotyö korvattua
työntötyöllä. Jälleen työnnettävä matka on tietysti pi-
dempi kuin suora nosto.

Ruuvin avulla saadaan kiertoliike muunnettua työn-
töliikkeeksi. Näin toimivat ns. ruuvikuljettimet. Ku-
vassa oleva puu-ruuvi on lisäksi kiila. Ruuvin kierre
muodostaa kaltevan tason.

Kelan ympärille voi kiertää narua. Sen avulla saa-
daan kiertoliike muutettua nostotyöksi. Kelan vään-
tövarsi on vipu.

8.3 Kuvan ympyräsektorit ovat yhdenmuotoisia, ja nii-
den kaaret ja säteet pituudet ovat toistensa vastinosia.
Vastinosien suhteet ovat samat:

ison kaaren pituus
pienen kaaren pituus

=
maan säde

pylvään pituus
.

Kun edellistä yhtälöä kerrotaan pylvään pituudella ja
siten saatua murtolukua supistetaan pylvään pituu-
della, saadaan

maan säde =
ison kaaren pituus · pylvään pituus

pienen kaaren pituus

=
ison kaaren pituus

pienen kaaren pituus
pylvään pituus

.

Tehtävänannon mukaan ison kaaren pituus on 800

km sekä pienen kaaren ja pylvään pituuden suhde
on 0, 12. Siis

maan säde =
800 km
0, 12

≈ 6700 km.

Maan säde on oikeasti noin 6400 km, joten Erastot-
heneen menetelmän mukainen tulos on kohtuullisen
hyvä.
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9.1 Katolinen kirkko vaikutti monella tapaa tieteen kehi-
tykseen. Eräs merkittävimmistä oli kirkon kielen, la-
tinan, leviäminen uskonnon mukana koko Euroopan
alueelle. Latinasta tuli keskiajan lingua franca, jota op-
pineisto ymmärsi kaikkialla. Näin se mahdollisti tie-
teellisenkin tiedon leviämisen ja oppineiden vuoro-
puhelun.

Myös luostarilaitos levisi uskonnon mukana ympäri
Eurooppaa. Tieteellinen tutkimus ja arabialisten kir-
joitusten kääntäminen alkoi juuri luostareissa. Myö-
hemmin luostareihin perustettiin myös kouluja.

Toisaalta kirkon toiminta voidaan nähdä kehityksen
jarruna. Kirkon piirissä puolustettiin pitkään (väärää)
aristoteelista maailmakuvaa. Kirkko ei suvainnut ar-
vostelua eikä uusien luonnontieteellisten ajatusten le-
vittämistä.

9.2 Opi nyt vanha ja nuori / joilla ompi sydän tuore.
Jumalan käskyt ja mielen / jotta taidat suomen kie-
len.
Laki se sielun hirmuttaa / mutta Kristus sen taas loh-
duttaa.
Lue siis, hyvä lapsi, tästä / alkuoppi ilman estettä.
Niitä muista elämässä aina / niin Jeesus sinulle ar-
monsa lainaa.

9.3 Keplerin ensimmäisen lain mukaan planeetat kiertä-
vät Aurinkoa ellipsiradoilla. Aurinko on ellipsin toi-
sessa polttopisteessä. Ensimmäisestä laista seuraa, et-
tä planeetan ja Auringon etäisyys ei ole koko ajan sa-
ma.

Keplerin toisen lain mukaan planeettaa ja Aurinkoa
yhdistävä jana pyyhkii samassa ajassa ellipsiradan si-
säosasta pinta-alaltaan samansuuruisen alueen. Tästä
seuraa, että planeetan ratanopeus ei ole koko ajan sa-
ma.

Keplerin kolmannen lain mukaan eri planeettojen kier-
toaikojen neliöt (toiset potenssit) suhtautuvat toisiin-
sa samoin kuin niiden ellipsiratojen isoakselien puo-
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likkaiden kuutiot (kolmannet potenssit). Isoakseli on
pisin ellipsin ”lävistäjistä”.

Esimmäisen ja toisen lakinsa Kepler julkaisi vuonna
1609. Kolmas laki julkaistiin 1619.

10.1 Aurinkokuntamme planeetat Auringosta etääntyen ovat
Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Ura-
nus ja Neptunus.

Aikeisemmin listaan kuului myös kaukaisin Pluto, mut-
ta nykyään se luokitellaan kääpiöplaneetaksi. Kääpiöpla-
neetan ympäristössä voi olla muitakin Aurinkoa kier-
täviä (pieniä) kappaleita. Tällaisia lähikiertolaisia var-
sinaisella planeetalla ei voi olla sen suuren painovoi-
man takia. Aurinkokunnassamme on useita muitakin
kääpiöplaneettoja Pluton lisäksi.

10.2 Mitä kuumempaa ilma on, sitä kevyempää se on. Siis
lämmitettäessä ilman tiheys pienenee. Kuumailmapal-
loa ympäröi tiheämpi, painavampi ilma. Arkhimedeen
lain (ks. sivu 70) mukaan kuumailmapalloon kohdis-
tuu nostovoima eli noste, joka työntää palloa vastak-
kaiseen suuntaan kuin painovoima.

Kun noste on yhtä suuri kuin kuumailmapallon ja
sen kuorman paino, kuumailmapallo ”kelluu” ilmas-
sa. Jos noste on suurempi, kuumailmapallo nousee
korkeammalle ilmaan. Ennen pitkää pallon nousu kui-
tenkin lakkaa, ellei pallon sisäilman lämpöä nosteta
lisää. Näin käy, sillä ylöspäin mentäessä myös läm-
mittämättömän ilman tiheys pienenee ilmanpaineen
laskemisen takia. Nosteen suuruus riippuu ulkoilmas-
ta ja se miten noste vaikuttaa kuumailmapalloon riip-
puu kuormasta (pallon sisäilmasta).

10.3 Absoluuttinen virhe on

1234 · 5678− 7000000 = 7006652− 7000000 = 6652.
Suhteellinen virhe on 6652

7006652 ≈ 0, 00095 = 0, 095%.

Suhteellinen virhe on siis hyvin pieni – alle prosentin
kymmenesosan.
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10.4 Pienintä havaittavaa äänenpainetta vastaa desibeliar-
vo

20 · log(
0, 00002
0, 00002

) = 20 · log(1) = 20 · 0 = 0 (dB).

Suurta äänenpainetta (tykin laukausta) vastaa desibe-
liarvo

20 · log(
1

0, 00002
) ≈ 200 (dB).

Siis äänenpainetaso vaihtelee välillä 0 . . . 200 dB.

Logaritmin avulla saatiin pienennettyä tutkittavien lu-
kujen kertaluokkaero kahteen (100), kun alkujaan ero
saattoi olla viisi kertaluokkaa (100 000).

11.1 Neoliittinen ja teollinen vallankumous synnyttivät mo-
lemmat uuden yhteiskuntaluokan. Maanviljelyyn siir-
tymisen myötä syntyi maanviljelijöiden luokka ja teol-
listumisen myötä tehdastyöläisten luokka. Näin ol-
len molemmat (pitkäkestoiset) vallankumousproses-
sit muovasivat yhteiskuntarakennetta merkittävästi ja
pysyvästi.

11.2 Siirtomaiden hankkiminen kiihdytti teollistumista en-
tisestään: Siirtomaista saatiin edullisia raaka-aineita
teollisuudelle ja toisaalta ne muodostivat markkina-
alueen teollisuuden lopputuotteille. Myös siirtomai-
den perusrakenteisiin, kuten rautateihin, hallintora-
kennuksiin ja armeijaan, investointi hyödytti emämai-
den teollisuutta.

Konekiväärin keksiminen (yhdysvaltalainen Gatling,
1862) vahvisti eurooppalaisten asemaa monissa siirto-
maissa.

11.3 1800-luku oli kiivaan rakentamisen aikaa. Silloin rä-
jäytysaineita tarvittiin louhostöissä mm. teitä, rauta-
teitä ja siltoja rakennettaessa. Lisäksi kukoistavassa
kaivos- ja öljyteollisuudessa tarvittiin räjähteitä.

Nobel patentoi dynamiitin nopeasti monessa maas-
sa. Patentti takasi Nobelille yksinoikeuden dynamii-
tin valmistukseen ja myyntiin. Hän myös markkinoi
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tuotettaan menestyksekkäästi ja onnistui osoittamaan
keksintönsä edut muihin räjähteisiin verrattuna: dy-
namiitti on vaarattomampaa käsitellä kuin jo käytös-
sä ollut ja helposti räjähtävä nitroglyseroli. Dynamiit-
tiä kokeiltiin myös sotilaalliseen käyttöön.

11.4 Vaihtosähkön jännitettä pystytään muuttamaan muun-
tajalla. Tuttua on, että esimerkiksi kannettavan tie-
tokoneen laturi muuntaa pistorasian 230 voltin jän-
nitteen esimerkiksi 12 voltiksi. (Lisäksi laturissa on
sähkövirran tasasuuntaaja, joka muuttaa vaihtovirran
tasavirraksi.) Tasasähkön jännitteen muuntaminen ei
onnistu.

Sähköenergiaa siirrettäessä voimalaitoksesta sen ku-
lutuspaikkaan jännitteen muuttaminen tulee oleelli-
sen tärkeäksi. Tavoitteena on nimittäin sähköenergian
mahdollisimman pieni hukka sähkönsiirtoverkossa. Kun
siirrettävän sähkövirran jännite on suuri (ja sähkö-
virta pieni), niin siirtojohtojen vastuksesta aiheutuva
hukka on pieni. Esimerkiksi Suomen sähkönsiirron
kantaverkossa käytetään suurimmillaan 400 000 vol-
tin jännitettä. Muuntaja-asemilla tämä jännite muun-
netaan pienemmäksi ja lopulta normaaliksi 230 voltin
kotikäyttöjännitteeksi.

Vaihtovirtatekniikka syrjäytti tasavirtatekniikan siksi,
että vaihtosähkön virtaa ja jännitettä on helppo muun-
taa sekä siirtää pienillä häviöillä.

12.1 Radioaallot ovat tärkeitä langattoman viestinnän kan-
nalta. Niitä hyödynnetään mm. radio-, tv- ja matka-
puhelintekniikassa.

Mikroaaltoja hyödynnetään viestinnässä, tutkissa ja
mikroaaltouunissa. Mikrouunissa ruoka lämpiää, kos- Lämpö voi siirtyä

kolmella tavalla:
kuljettumalla
(aineen mukana),
johtumalla
(aineiden
koskettaessa
toisiaan) tai
säteilynä.

ka mikroaaltojen muuttuva sähkökenttä liikuttaa ruo-
an vesimolekyylejä.

Infrapuna-aallot ovat lämpösäteilyä, jonka suurin läh-
de on Aurinko. Lämpökameran toiminta perustuu IP-
säteilyn mittaamiseen. Kaukosäätimestä lähtevä ”oh-
jaussäde” on IP-säiteilyä.
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Näkyvä valo eli valkoinen valo koostuu useista säh-
kömagneettisen säteilyn aallonpituuksista (väliltä 400
. . . 800 nm). Näitä vastaavat punainen, oranssi, keltai-
nen, vihreä, sininen ja violetti valo. Nämä sateenkaa-
ren värit tulevat näkyviin valkoisen valon taittuessa
esimerkiksi prismassa. Fysikaalisesti kappaleen väri
selittyy sillä, miten valo taittuu kyseisestä kappalees-
ta. Väriaistimus sen sijaan on monimutkaisempi asia.
Lisäksi näkyvä valo on mm. kasvien yhteyttämisen
edellytys.

Ultraviolettisäteilyä hyödynnetään mm. loisteputki-lam-
pussa: lampun sisällä syntyvä UV-säteily muuttuu nä-
kyväksi valoksi, kun se osuu lampun sisäpinnan fluo-
resoivaan aineeseen. Samaa ilmiötä hyödynnetään esi-
merkiksi seteleiden turvamerkinnöissä, jotka näkyvät
vain UV-valossa.

Röntgensäteilyä hyödynnetään läpivalaisussa sekä teol-
lisuudessa että lääketieteessä. Röntgensäteet esimer-
kiksi läpäisevät pehmeän kudoksen helposti, mutta
eivät luuta. Siksi röntgenkuvaus sopiikin luustotutki-
muksiin.

Gammasäteilyä käytetään myös teollisuudessa ja lää-
ketieteessä. Gammasäteily on röntgensäteilyä läpäi-
sevämpää (energisempää), joten sitä voidaan käyttää
esimerkiksi rahtikonttien läpivalaisuun tai teräsraken-
teiden tarkistamiseen. Lääketieteellisessä positronie-
missiotomografiassa eli PET-kuvauksessa saadaan gam-
masäteilyä mittaamalla kolmiulotteinen kuva ihmis-
kehosta.

12.2 Suurienerginen säteily on vaarallista elävälle solukol-
le, koska sen energia pystyy muuttamaan atomien
energiatilaa eli muuttamaan atomin ioniksi. Tällaista
säteilyä sanotaan ionisoivaksi säteilyksi. Ionin kemial-
liset ominaisuudet ovat erilaiset kuin atomin. Näin sä-
teilylle altistuneen solun toiminta voi muuttua. Muu-
toksista voi aiheutua esimerkiksi solun kuolema tai
liikakasvu (syöpä).
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Ionisoivan säteilyn kykyä tuhota eläviä soluja myös
hyödynnetään. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi syö-
pähoidoissa tai sterilisointiin vaikkapa elintarviketeol-
lisuudessa.

Esimerkiksi kosminen säteily, röntgensäteily sekä alfa-
, beeta- ja gammasäteily ovat ionisoivaa säteilyä. Kos-
minen säteily on pääasiassa Auringosta peräisin ole-
vaa hiukkassäteilyä. (Myös alfa- ja beetasäteily ovat
hiukkassäteilyä.) Ilmakehä pysäyttää kosmisesta sä-
teilystä suuren osan, eikä siltä siten tarvitse suojau-
tua. Lentokonehenkilökunnalle kosminen säteily ai-
heuttaa kuitenkin riskin. Esimerkiksi 10 kilometrin
korkeudessa lennettäessä säteilyn annosnopeus (5 µSv/h)
on sama kuin korkein Suomessa mitattu annosnopeus
Tšhernobylin onnettomuuden aikana. Tämä annosno-
peus on noin 50-kertainen luonnon normaaliin tausta-
säteilyyn verrattuna. Toisaalta esimerkiksi keuhkojen
röntgenkuvaus vastaa noin kuukauden annosta nor-
maalia luonnon taustasäteilyä.

(www.stuk.fi/julkaisut/katsaukset/pdf/ionisoiva_sateily.pdf,
luettu 28.1.2013)

Radioaktiivisessa hajoamisessa syntyy alfa-, beeta- tai
gammasäteilyä. Alfasäteily pysähtyy jo puolen met-
rin matkalla ilmassa, joten se muodostaa riskin vain
hengitettynä tai syötynä. Beeta- ja gammasäteily ovat
taas läpäisykyisiä: paksuilla vaatteilla voi suojautua
beetasäteilyltä, ja paksu metallikuori suojaa gamma-
säteilyltä.

12.3 Kun yksi tyhjiöputki pysyy ehjänä todennäköisyydel-
lä 0, 99, niin kaikki sata putkea pysyvät ehjinä toden-
näköisyydellä

0, 99100 ≈ 0, 37 = 37%.

Tutkimusta voi jatkaa: Jos putkia parannetaan siten,
että niiden kestävyystodennäköisyys käynnistykses-
sä on 0, 999, niin sata putkea ovat ehjinä todennäköi-
syydellä 0, 999100 ≈ 0, 90 = 90%. Nyt siis kone toimii
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keskimäärin yhdeksän kertaa kymmenen käynnistyk-
sen kokeessa. Putkien lisääminen kuitenkin muuttaa
tilanteen. Todennäköisyys tuhannen putken tapauk-
sessa on 0, 9991000 ≈ 0, 37 = 37%.
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