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MAAILMA MUUTTUU, NEWTON PYSYY

KLASSINEN NEWTONILAINEN FYSIIKKA MODERNIN ILMAKEHÄTIETEEN JA 
YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN OSANA: ESIMERKKINÄ FOTOSYNTEESIMALLI

Seminaariesitelmässäni harjoittelen 3.2.2016 pidettävää ”Vuorovaikutukset ja kappaleet” sekä 
”Vuorovaikutukset ja aine” -kurssin luentoa varten. Siellä pidän lyhyen (15 min-1/2 h) esityksen  
fysiikan sivuaineopiskelijoille. Monelle sivuaineopiskelijalle ko. kurssi jää ainoaksi 
yliopistotasoiseksi fysiikan opintosuoritukseksi. Siksi on hyvä esitellä heille newtonilaisen 
lähestymistavan käyttöä tuoreessa, ajankohtaisessa tutkimuksessa. Esityksessäni pyrin 
hälventämään ja osoittamaan hatariksi klassista fysiikkaa koskevia ennakkokäsityksiä, joihin törmää
sekä mediassa että poliitikkojen kannanotoissa, mutta myös akateemisissa keskusteluissa.
 
Esitykseni on yleisluontoinen, mutta sen pohjalta voi muokata sekä yksinkertaisemman, esim. 
koululaisille suunnatun version, että yksityiskohtaisemman kokonaisuuden sellaisille kuulijoille, 
jotka jo ovat perehtyneet luonnontieteisiin. Olen aiemmin kirjoittanut tästä samasta aiheesta mm. 
lehtiartikkeleita ja tietokirjatekstejä. 

Tämä seminaariesitelmäni (25.1.) perustuu pitkälti professori emeritus Pertti Harin (Hari P, Bäck J, 
Heliövaara K & al) kumppanien tuoreeseen artikkeliin ”Towards Quantitative Ecology – Newton's 
principia revisited”, (Boreal Environmental Research 19 / 2014). Harin ryhmä valmistelee 
parhaillaan aiheeesta jatkotutkimusta, joka julkaistaneen kuluvana keväänä.

Hari on ryhmineen rakentanut newtonilaiseen (fysiikan) lähestymistapaan perustuvan mallin, joka 
ennustaa tarkasti, miten valon määrä ja puiden vuosittainen aineenvaihdunta vaikuttaa 
fotosynteesiin ja sitä kautta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Ryhmä testasi mallia pitkän 
aikavälin mittausaineistolla, joka on saatu Helsingin yliopiston metsäasemien yhteydessä 
sijaitsevilta SMEAR-asemilta (SMEAR-lyhenne tarkoittaa ”Station for Measuring Ecosystem-
Atmosphere relations). Malli läpäisi testit erinomaisesti.

Harin malli etenee klassisen fysiikan malleille tavalliseen tapaan: 1. käsitteiden määrittely (concept 
definition) , 2. aksiomatisointi (postulating axioms)  3. aksioomien matematisointi 4. yhtälöiden 
ratkaisut, eli ennuste / tulos  ja 5. ennusteiden testaaminen ja korjaaminen testituloksen perusteella. 

Elollinen luonto ja systeemit sisältävät sellaista diversiteettiä ja vaihtelua (diversity and variability),
joita usein pidetään niin monimutkaisina, että niitä on tutkittu vain joko kvalitatiivisin keinoin tai 
tilastollisin kuvauksin. Hari ratkaisee esimerkiksi kasvien aineenvaihdunnan vaihteluun liittyvän 
ongelman määrittelemällä aineenvaihdunnalle aika-avaruus-elementtejä (yksiköitä), jotka ovat niin 
pieniä, että niitä voidaan pitää homogeenisina.

Harin ryhmän tutkimus osoittaa, että klassisen fysiikan newtonilaista lähestymistapa soveltuu hyvin 
myös kompleksisten, elollisten ilmiöiden, kuten fotosynteesin,  kuvaamiseen ja ennustamiseen. 
Satoja vuosia sitten luotu fysiikan perusta tarjoaa hyvän pohjan ajattelulle ja tutkimukselle monella 
alalla. On siten syytä miettiä uudelleen usein julkisuudessa esitettyjä väitteitä, kuten ”kaikki tieto 
vanhenee ennätyksellisen nopeasti” tai että ”ikivanhalla fysiikalla ratkotaan vain simppeleitä 
mekaanisia ongelmia.”                 

Esitelmäni aikana näytän kuvia, eri vaiheita  ja yksityiskohtia Harin artikkelista ja yllä mainitusta  
mallista. 


