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Deterministinen kaaos saattaa sanana kuulostaa paradoksilta. Tarkoittaahan puhekielessä kaaos yleensä 
epäjärjestystä ja sattumanvaraisuutta, deterministisyys taas loogista syy-seuraus suhdetta. Usein kaoottiset 
systeemit vaikuttavatkin satunnaisilta, esimerkiksi hanasta tippuvan veden liike. Kaaosteoria selittää monen 
sattumanvaraiselta vaikuttavan ilmiön, ja kaoottista käytöstä on havaittu monissa dynaamisissa 
systeemeissä. 
 
Satunnainen systeemi määritellään epäennustettavaksi ja epätoistettavaksi, eli ei voida tuottaa samaa 
tulosta uudestaan samoilla alkuehdoilla. Kaoottinen systeemi ei ole satunnainen, mutta 
ennustamattomuutta esiintyy systeemistä riippuvalla aikaskaalalla. Vaikka deterministisyys tarkoittaakin 
sitä, että systeemin käyttäytyminen tulevaisuudessa on täysin määritettävissä alkuehdoista, ei se tee 
kaoottisista systeemeistäkään ennustettavia. Kaoottisissa systeemeissä, toisin kuin satunnaisissa, samat 
alkuehdot tuottavat aina saman lopputuleman, mutta pienetkin erot alkuehdoissa tuottavat huomattavan 
erilaisia lopputiloja. Juuri tämä herkkyys alkuehdoille on yksi kaoottisen systeemin tunnuspiirteistä. 
Systeemin ennustettavuus muuttuu siis ajan kuluessa joko todella vaikeaksi tai mahdottomaksi.  
 
Kaoottiset systeemit ovat jonkin aikaa ennustettavia, mutta alkavat vaikuttaa jossain vaiheessa 
sattumanvaraisilta. Tämä epäennustettavuus ilmenee, vaikka systeemi olisi näennäisen yksinkertainen 
(esimerkiksi heiluri) ja sitä kuvaisivat hyvin tunnetut fysiikan lait.   
 
Perhosvaikutus on ehkä monille tuttu metafora siitä, kuinka pienilläkin teoilla voi olla suuret seuraukset. 
Tornadon reittiin ja muodostumiseen Texasissa vaikuttavat perhosen siiveniskut viikkoja aikaisemmin 
Brasiliassa. Kaaosteoriassa perhosvaikutus kuvaa systeemin herkkyyttä alkuehdoille. Edward Lorenz keksi 
tämän havainnollistaakseen ilmiötä, jonka hän löysi mallintaessaan säätä ensimmäisiä kertoja tietokoneen 
avulla. Lorenz käytti mallinnuksessaan alkuehtoina ensin pyöristämättömiä arvoja ja toisella mittauksella 
vähän pyöristettyjä arvoja, joiden ei oletettu vaikuttavan lopputulokseen merkitsevästi. Mallinnus tuotti 
toisella kerralla kuitenkin aivan erilaisen lopputilan, joten Lorenz päätteli pienenkin heiton alkuarvoissa 
tuottavan suuria eroja ajan kuluessa. Sää onkin yksi esimerkki kaoottisesta systeemistä, jonka 
ennustettavuus kärsii perhosvaikutuksesta.  
 
Usein tutkimuksen kohteena onkin systeemin tilan kehittyminen ajan kuluessa. Aika, jona kaoottisen 
systeemin kehitystä voidaan ennustaa mielekkäästi, riippuu kolmesta seikasta: kuinka paljon epävarmuutta 
ennusteessa siedetään, kuinka tarkkaan alkutila voidaan määrittää ja mikä on Lyapunovin aikaskaala 
systeemille. Lyapunovin aika kuvaa siis systeemille ominaista aikaskaalaa, jossa systeemi on kaoottinen ja 
ennustettavuus heikkenee. Esimerkiksi säälle Lyapunovin aika on suunnilleen kolme päivää tai viikko, 
Aurinkokunnalle taas n. 50 miljoonaa vuotta. Systeemin tilan ennusteen epävarmuus kasvaa 
eksponentiaalisesti ajan kuluessa.  
  
Klassisessa mekaniikassa systeemin käytöstä voidaan kuvata geometrisesti attraktoreiden avulla. Attraktori 
on joukko numeerisia arvoja, joita kohti systeemin tila kehittyy. Esimerkiksi vapaasti roikkuvan heilurin 
attraktori on heilurin tasapainoasemassa, jolloin attraktori on siis piste. Kaoottista systeemiä kuvaa 
”strange attractor” eli outo attraktori, jolla on fraktaalirakenne. Ehkäpä tunnetuimpia kaoottisen systeemin 
diagrammeja on Lorenzin attraktori, joka visualisoituna näyttääkin hieman perhosen siiviltä.  
  
Kaaosteoriaa on jo sovellettu monilla eri aloilla ja sitä on tutkittu useissa eri tapauksissa – esimerkkeinä 
huvipuiston Vauhtivirvelin liike, kanan sydämen epäsäännöllinen syke tai Aurinkokunnan dynamiikka. 
Kaaosteorian avulla on mm. pystytty laskemaan avaruusraketeille ratoja, joita pitkin matkaamalla raketti 
käyttäisi huomattavasti vähemmän polttoainetta. Käytännön sovellusten vuoksi ja ympäröivän 
todellisuuden ymmärtämiseksi onkin tärkeää tuntea deterministisen kaaoksen luonne.  


