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V
iime joulukuussa Tukholmassa 
juhlittiin Rainer Weissiä, Barry 
Barishia ja Kip Thornea. Kolmikko 
sai fysiikan Nobelin palkinnon 
”ratkaisevasta panoksesta LIGO-
havaintolaitteeseen ja gravi-
taatioaaltojen havaitsemiseen”. 
Suoritus olikin melkoinen.

Ikkuna kauneuteen
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Gravitaatioaallot ovat valonnopeudella kiitä-
viä pieniä häiriöitä aika-avaruudessa. Niitä oli 
etsitty 60-luvulta alkaen, ja jahdissa tehtiin 
aluksi isoja harha-askelia, kun luultiin laitteiden 
nähneen signaaleja, joita ei ollutkaan. Toisaalta 
myöhemmin jouduttiin pettymään, kun herkät 
laitteet kuuntelivat aika-avaruuden merta vuo-
desta toiseen tavoittamatta aallon aaltoa.

Siinä missä muut eivät päässeet perille, 
LIGO saavutti maalin. Vuosikymmenten työ 
kantoi hedelmää syyskuun 14. päivä vuon-
na 2015, kun ihmiskunta ensimmäistä kertaa 
suoraan havaitsi aika-avaruuden väreilyn. Kip 
Thorne, yksi yleisen suhteellisuusteorian van-
hoista mestareista ja keskeinen ideoija LIGOn 
taustalla, kuvaili tapahtuman merkitystä näin: 
”On kuin olisimme nähneet merenpinnan vain 
tyynenä päivänä, mutta emme olisi koskaan 
nähneet sitä myrskyssä, valtameren aaltojen 
tyrskytessä.”

Thornen lausunto myrskystä tuntuu ensi 
kädeltä oudolta, ottaen huomioon, että aal-
tojen voimakkuus oli mitättömän pieni, 10^(-
21). Tätä pitää hieman selittää. Vesiaaltojen 
korkeutta mitataan metreissä, mutta gravitaa-
tioaaltojen voimakkuus on puhdas luku. Gravi-
taatioaallot venyttävät voimakkuutensa verran 
etäisyyksiä kulkusuuntaansa kohtisuorassa ta-
sossa yhteen suuntaan ja supistavat niitä toi-
seen suuntaan.

Kun gravitaatioaalto 14. syyskuuta 2015 
pyyhkäisi LIGO-laitteen nelikilometristen put-
kien halki, niiden pituus muuttui noin 10^(-18) 
metriä. Muutos on vain tuhannesosa protonin 
halkaisijasta, eikä mitään etäisyyksiä pysty-
tä määrittämään niin tarkasti. Mutta LIGO ei 
mittaakaan pituutta, vaan pituuden muutosta, 

ja putkissa kulkevan valon interferenssikuvion 
avulla koeryhmä kykenee, hämmästyttävää 
kyllä, tekemään noin tarkkoja mittauksia. Var-
muudeksi laitteita on kaksi, Yhdysvaltojen eri 
puolilla, jotta saadaan riippumattomat havain-
not.

Jos gravitaatioaaltojen voimakkuus olisi 
aina tuon miljardisosan miljardisosan tuhan-
nesosan pienuinen, niin Kip Thornen sanat 
myrskystä olisivat hyvä ehdokas liioittelun 
maailmanennätykseksi. Mutta aaltojen synty 
oli väkivaltaisempi kuin mitkään Maapallon 
tyrskyt.

LIGOn näkemät aallot lainehtivat liikkeelle, 
kun kaksi noin 30 kertaa Aurinkoa raskaam-
paa mustaa aukkoa lähestyi kiertäen toisiaan, 
kunnes lopulta niiden tapahtumahorisontit 
sulautuivat ja ne yhdistyivät toisiinsa voimat-
ta koskaan erota. Tämä tapahtui miljardin va-
lovuoden päässä meistä, eli aallot matkasivat 
miljardi vuotta ennen kuin havaitsimme ne. 
Kun aukot yhtyivät, Maapallolla ei ollut yksi-
soluisia eliötä monimutkaisempia asukkaita.

Tämä oli ensimmäinen havainto mustien 
aukkojen törmäyksestä, ja se kantoi meille tie-
toa siitä, mitä tapahtuu tapahtumahorisontin 
tiimoilla. Sittemmin koeryhmä on saanut haa-
viinsa useita musta aukko -pareja sekä neut-
ronitähtiä. Aiemmin johtopäätöksemme maa-
ilmankaikkeudesta ovat perustuneet valoon. 
LIGO avasi uuden ikkunan maailmankaikkeu-
teen, ja nyt ollaan vasta hahmottamassa, mitä 
kaikkea kaunista sen kautta voikaan nähdä.

LIGOn historiallista saavutusta on ansaitus-
ti hehkutettu. Mutta niin paljon kuin Nobelin 
palkintoja arvostetaankin, yksi kysymys on yhä 
isommassa asemassa tieteestä puhuttaessa: 
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mitä hyötyä tästä on? LIGO on maksanut 
noin miljardi euroa, saadaanko sillä enemmän 
särvintä leivän päälle tai tiheämmin pikseleitä 
kännykkään?

Kysymykseen on helppo vastata lyhyesti: 
ei. LIGOn toistaiseksi tekemille tai odotetuille 
löydöille ei ole nähtävissä mitään teknologisia 
sovelluksia.

Asiaa sopii selittää pidemminkin. Esimerk-
kiä näytti Yhdysvaltojen merkittävimmän 
hiuk kas kiihdytinlaboratorion, Fermilabin, 
joh taja Robert Wilson. Kun häneltä kysyttiin 
vuonna 1969 kongressissa, onko laboratorion 
ensimmäisen hiukkaskiihdyttimen rakentami-
sesta hyötyä maan turvallisuudelle, hän vas-
tasi ”ei ollenkaan”. Senaattorin tivatessa, eikö 
kiihdyttimellä tosiaan ole mitään sotilaallista 
(sillä siihen sana ”turvallisuus” viittaa) arvoa, 
Wilson vastasi: ”se liittyy vain siihen kunni-
oitukseen, jolla kohtelemme toisiamme, ih-
misten arvokkuuteen, kulttuurin rakkauteen”. 
Wilsonin mukaan tutkimuksen tuomalla tie-
dolla ”ei ole mitään suoraa tekemistä maam-
me puolustamisen kanssa, paitsi että se aut-
taa tekemään maastamme puolustamisen 
arvoisen”.

Toisaalta Wilson korosti, että kiihdyttimen 
rakentaminen auttaa teknologian kehittämi-
sessä, ja sen löydöillä voi olla merkittäviä so-
velluksia.

Mitä sovellusten mahdollisuuksiin tulee, 
hän oli oikeassa. Esimerkiksi 1900-luvun al-
kupuolella löydetty kvanttimekaniikka on 

mahdollistanut tietokoneet ja digitalisaation ja 
se on nykykemian pohjana: kvanttifysiikka on 
kääntänyt ihmiskunnan kurssin.

Mutta tällaista ei voi kukaan luvata. Fermi-
lab on tehnyt merkittäviä löytöjä, jotka ovat 
auttaneet meitä ymmärtämään maailman-
kaikkeutta. Mutta toisin kuin Wilson maalaili, 
niillä ei -ainakaan toistaiseksi- ole ollut mitään 
käytännön sovelluksia.

Fysiikan tutkimuksen oikeuttaminen mah-
dollisilla sovelluksilla ei ole ongelmallista vain 
siksi, että se on epävarmaa, vaan myös sen 
takia, että se typistää ajattelun piiriä. Kuten 
Wilson sanoi, fysiikan tutkimus ”liittyy siihen, 
olemmeko hyviä maalareita, hyviä kuvanveis-
täjiä, suuria runoilijoita”.

Kysymmekö, mitä hyötyä on Shakespearen 
Hamletista? Millaisia sovelluksia on Goyan 
mustilla maalauksilla? Millaisia innovaatiota 
Stravinskyn Kevätuhri tuottaa? Entä paljon-
ko voittoa tuottaa sen ymmärtäminen, miten 
aika taipuu, millaista on oleminen ja tapahtu-
minen, mitkä ovat muodot maailman muoto-
jen takana?

Maailman katsominen fysiikan keinoin ei 
vain tuo valoa kuvitelmiemme pimeyteen, se 
luo uuden kauneuden kielen, jolla kuvata pal-
jastettua todellisuutta.

Kauneudesta ja totuudesta; siitä, että oppii 
katsomaan ja ymmärtämään niitä, puhumaan 
niistä ja löytämään niitä; tästä kaikesta ei voi 
luvata muuta hyötyä kuin että se auttaa teke-
mään elämästä elämisen arvoisen.
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