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Kvanttitietokone / kvanttilaskenta 
Tietokone arjessa, ja erityisesti tieteellisessä käytössä on merkitykseltään suuri, ja sen merkitys kasvaa 

jatkuvasti. Niin sanottu klassinen tietokone jatkaa varmasti kehitystään ”kannettavan” laskentatehon- ja 

myös supertietokoneiden muodossa. Mutta laskentatehon kasvusta huolimatta monet ongelmat ovat 

käytännössä saavuttamattomissa, ainakin klassisen tietokoneen puolesta. Näihin ongelmiin kuuluu 

esimerkiksi monia kvanttifysikaalisia simulaatioita, mutta myös perinteisempiä matemaattisia ongelmia. 

Kvanttitietokone, jos sellainen saataisiin rakennettua, saattaisi olla ratkaisu joihinkin mainituista 

ongelmista. Toisinsanottuna: Teoreettisesti kvanttitietokoneen laskentateho ylittää klassisen tietokoneen 

suorituskyvyn joissain, tarpeeksi suurissa ongelmissa. 

Mikä on kvanttitietokone? Siinä missä klassinen tietokone koostuu mikropiireistä, jotka kuljettavat pienillä 

sähkösignaaleilla nollia ja ykkösiä (bittejä) erilaisten loogisia operaatioita suorittavien porttien läpi tuottaen 

lopullisen bittijonon vastauksena rekisteriin, ei kvanttitietokone kuljeta ensisijaisesti mitään. Yhtäläisyyksiä 

mainituilla tietokoneilla kuitenkin on, sillä myös kvanttitietokone sisältää bittejä ja loogisia portteja. 

Kaikkien eteen lisätään tässä tapauksessa kuitenkin kvantti- etuliite. Kvanttibitti eroaa klassisesta bitistä 

sillä, että mahdollisia ”arvoja” on nollan ja ykkösen lisäksi myös kaikki näiden väliset superpositiot. 

Superpositiossa oleva kvanttibitti voi mitattaessa saada vain arvon yksi, tai nolla, molemmat jollain 

todennäköisyydellä. Kvanttilaskenta perustuu kuitenkin siihen, että mittauksia ei suoriteta laskentaan 

osallistuville biteille, kuin vasta lopussa, jota ennen loogiset operaatiot pääsevät vaikuttamaan eritavalla 

superpositiossa olevan bitin todennäköisyyksiin. 

Kvanttibittien superpositio-ominaisuuden lisäksi kvanttilaskenta pohjautuu myös pitkälti muihin 

kvanttimekaanisiin ilmiöihin, kuten lomittuminen ja interferenssi. Myös mittaus on erityisessä roolissa 

kvanttilaskennassa. Kuten jo mainitsin, kvanttilaskennan perustavanlaatuinen ominaisuus on, että mittaus 

tapahtuu vasta lopussa. Tässä ongelmana toimiikin niin kutsuttu dekoherenssi, joka romahduttaa 

kvanttibitit johonkin arvoonsa, jonka jälkeen laskenta täytyy aloittaa alusta. Dekoherenssin välttämiseksi 

kvanttibitteinä toimivat kvanttimekaaniset systeemit täytyy eristää ympäristöstä ja toisistaan tarpeeksi 

hyvin. 

Dekoherenssin lisäksi kvanttilaskennan ongelmiin lukeutuu mm. laskennallinen melu. Meluun on kuitenkin 

olemassa vastakeino nimeltään kvanttivirheen korjaus (QEC). Tämä on kuitenkin liian 

informaatioteoreettinen ja toisaalta tietojenkäsittelytieteellinen asia, joten en aio keskittyä siihen. Itse 

dekoherenssin uhka juontuu kuitenkin siitä, että käytännöllisen kvanttilaskennan saavuttamiseen tarvitaan 

suuria määriä kvanttibittejä lomittuneessa tilassa, joita kaikkia täytyy pystyä hallitsemaan kvanttiporteilla 

täsmällisesti. Käytännöllisen laskennan saavuttamiseksi tarvitaan paljon uusia tieteellisiä keksintöjä, mutta 

tässäkin on edistytty vuosien varrella. Lisäksi, vaikka ei varsinainen kvanttilaskennan ongelma olekaan, niin 

uusia algoritmeja tarvitaan, jotta ratkaistavien ongelmien kategoria saataisiin kattavammaksi. 

Pienellä määrällä kvanttibittejä toimivia teknisiä ratkaisuja on kuitenkin jo keksitty ja testattu. Esimerkiksi 

ioniloukkuun ja ydinmagneettiseen resonanssiin pohjautuvat ratkaisut ovat olleet tiedossa jo toista 

vuosikymmentä. Myös algoritmien puolella on jo pitkään ollut tiedossa esimerkiksi tapa tehokkaaseen 

tekijöihin jakoon ja järjestämättömän listan etsintään. Ainakin ensimmäistä on myös onnistuneesti testattu 

mainitsemillani teknisillä ratkaisuilla. 


