
3/2009  niin & näin   47 

Ee
va

-R
iit

ta
 E

er
ol

a, 
In

 M
y 

Ro
om

 (
20

09
), 

öl
jy

 &
 a

kr
yy

li 
ka

nk
aa

lle
, 5

5 
x 

40
 c

m

sen kummempaa perustetta. On myös kyetty valmis-
tamaan hyvinkin ihmisenkaltaisia robotteja, joita tieto-
koneohjelmiin ja mikroprosessoreihin perustuva tekoäly 
ohjaa. Tällainen tekoäly on vain kokoelma suunnitteli-
jansa luomia sääntöjä: se ei ole robotin omaa älyä tai tie-
toisuutta. Tietokoneohjelman suorittuminen mikropro-
sessorissa, niin kuin se nykyisin tapahtuu, ei ole sellaista 
’sisäistä henkistä elämää’, jota voisi kohtuudella verrata 
ihmisen ajatusvirtaan; robotilla voi olla valot päällä, 
mutta taatusti ketään ei ole kotona. Teollisuusrobottien 
yhteydessä tämä ei yleensä ole ongelma, mutta tilanne on 
toinen viihde-, pelastus- ja hoivarobottien kanssa. Seura-
laisrobotit, joilla ei ole mitään sisäistä elämää, ovat tylsiä. 
Pelastus- ja hoivarobotit voivat olla hyödyttömiä tai suo-
rastaan vaarallisia, jos ne eivät kykene ymmärtämään 
tilanteita, suunnittelemaan toimintaansa sekä enna-
koimaan toimintansa seuraamuksia. Tällaisten robottien 
pitäisi tuntea empatiaa ja ymmärtää käyttäjänsä tarpeita 
eri tilanteissa.

Tekoälytutkimuksen haasteena onkin sellaisten sys-
teemien kehittäminen, jotka voisivat olla tietoisia omasta 
olemassaolostaan ja pohtia sitä. Konetietoisuuden eräänä 
edellytyksenä nähdään systeemin kyky mielikuvitukseen 
ja oman historian sekä mahdollisen tulevaisuuden tarkas-
teluun4. Kun mukaan otetaan emotionaalinen arviointi 
ja tavoitteellisuus, voidaan ehkä päästä samantapaisiin 
ajatusprosesseihin kuin ihmiselläkin on. Koneella olisi 
tällöin mielikuvitus ja omaehtoinen sisäinen elämä. Täl-
laisella koneella olisi myös kipuun ja mielihyvään ver-
rattavia tiloja, joiden vaikutukset olisivat samantapaisia 

kuin ihmiselläkin. Kone saattaisi käyttäytyä ikään kuin 
se kokisi todellista kipua ja myös ilmoittaa tämän sanal-
lisesti. Ulkopuolisen tarkkailijan olisi kuitenkin vaikea 
tietää, josko raportoitu kipu olisi todellista, samanlaista 
kuin me tunnemme. Näin päädytään kysymyksiin, jotka 
toistaiseksi ovat vain filosofisia: Miten tällaista konetta 
tulisi kohdella? Olisiko eettisesti oikein tuottaa kipua ja 
mielipahaa tietoisille roboteille?

Viitteet
1 Ks. Levy 1993.
2 Ziemke 2007.
3 Chalmers 1996 .
4 Esim. Aleksander 2005; Haikonen 2003 & 2007.
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Tiedepiireissä ja -tapaamisissa käy alituinen 
kiista elämän määritelmästä ja sen alkute-
kijöistä Maassa. Kaikilla on suosikkiteo-
riansa, eikä ole puhettakaan yksituumai-
suudesta.

Vinkeintä elämän etsinnässä eksoplaneetoilta on se, 
että me yksinkertaisesti sivuutamme elämän määrittele-
misen. Emme keskity siihen, mitä elämä on, vaan siihen, 
mitä elämä tekee. Maan päällä elämä muuntaa, metabo-

lisoi. Aineenvaihdunta vapauttaa sivutuotteinaan kaasuja, 
jotka voivat kasaantua planeetan ilmakehään ja luoda elä-
mänjäljen1 kaukaisia havainnoitsijoita varten.

Ei se nyt aivan totta ole, että elämän määrittelemi-
sestä kokonaan laistettaisiin. Tähtitieteilijät myöntävät 
sentään sen, että kaikki elämä tarvitsee nestemäistä vettä. 
Kun ryhdytään hakemaan elämää Maan tuolta puolen, 
aloitetaan planeetoista, joilla voisi vesi virtailla.

Sara Seager

Elämästä maailmankaikkeudessa
Elämän alkuperä ja kehitys on nykyajan ihmiskunnan ongelmista kaikkein kutkuttavimpia 
ja mutkikkaimpia. Onkin ironista, että omalla tutkimusalallani ei juuri murehdita sitä, 
miten elämä Maassa kehkeytyi, tai muutenkaan tongita elämän käsitettä. Oletetaan vain, 
että jos elämä tuli esiin Maassa, se pääsi esille muuallakin. Tutkimuksissamme selvitellään 
elämää eksoplaneetoilla eli planeetoilla, jotka kiertävät jotakin muuta tähteä kuin 
Aurinkoa. Haluamme löytää elonmerkkejä noista kaukaisista maailmoista.
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Merkittävin mutka matkassa on se, ettemme tiedä 
tarkkaan, mitä olemme etsiskelemässä. Tämän tiivistää 
sattuvasti eräs mielilainauksistani: ”Avaruustutkimusmat-
koilla mikään ei olisi traagisempaa kuin kohdata vierasta 
elämää ja olla tunnistamatta sitä” (näin sanotaan USA:n 
kansallisen tiedeakatemian raportissa The Limits of Or-
ganic Life in Planetary Systems).

Nykyään kaukoplaneettojen elämän kartoittami-
sessa pyritään ensin löytämään planeetat, joiden pinnalla 
saattaisi olla vettä. Sitten tutkitaan noilta planeetoilta 
todettuja merkkejä vedestä. Lopuksi etsitään yhteyksiä 
planeetan elämänjälkikaasuista, jotka ovat Maan kaa-
sujen tapaisia. Eksoplaneetat ovat niin kovin kaukaisia ja 
niin vaikeita tutkia, että kourallinen asuttavimmanoloisia 
maailmoja saattaa kuitenkin olla jotain ihan muuta kuin 
Maa. Parhaat ehdokkaat saattavat olla suurempia kuin 
Maa, kiertää erilaista tähteä kuin Aurinko, olla ilmake-
hältään täynnä vetyä, viipyä toiselta puoleltaan jatkuvassa 
päivänvalossa ja toiselta taas jatkuvassa siimeksessä, tai 
sitten ne eriävät Maasta jollain muulla huomattavalla ta-
valla. Meidän on pohdittava laajaa elämänjälkikaasujen 
joukkoa, jottemme vain hukkaisi näkyvistämme jotain 
tärkeää.

Kun elämän käsitettä venytetään Maan ulkopuolelle, 
ajaudutaan pakottavaan ja suhteellisen objektiiviseen 
luetteloon elämän edellytyksistä. Seuraava lista, joka ra-
kentuu vähenevän varmuuden järjestykselle, on otettu jo 
mainitusta tiederaportista. Ensimmäiset kolme kohtaa 
ovat mitä tähdellisimpiä eksoplaneettojen kannalta, joten 
minäkin käytän niitä tutkimustyössäni:

*termodynaaminen epätasapaino
*ympäristö, joka kykenee ylläpitämään kovalentteja 
sidoksia erityisesti hiilen, vedyn ja muiden atomien 
välillä
*nestemäinen ympäristö
*molekyylijärjestelmä, joka tukee darwinilaista evo-
luutiota

Nämä edellytykset vaativat astrobiologeja etsiytymään 
nestemäisen veden kapean vaatimuksen tuolle puolen. 
On siis mentävä tiettyjen molekyylien ehdosta pidem-
mälle. Käytännössä on ylitettävä koko elämän käsitteen 
maapallokeskinen, terrasentrinen näkökulma.

*

Suurin käytännön haaste elämän etsimisessä muista maa-
ilmoista on laadultaan teknologinen. Kallioiset planeetat, 
joissa saattaisi olla pintavesiä, ovat hyvin pieniä ja him-
meitä verrattuina niiden suuriin, kirkkaisiin emotähtiin. 
Sopii kokeilla ajatella, miltä tuntuu yrittää nähdä tu-
likärpänen parin metrin etäisyydellä valonheittimestä 
– jos tuo valonlähde itse on 4 200 kilometrin päässä! 
Tismalleen noin vaivalloista on tutkia jotain Maan kal-
taista eksoplaneettaa kiertämässä Maan kiertoradan kal-

taista rataansa ympäri jotakin Auringon kaltaista tähteä. 
Teknologisena haasteena on pidätellä planeettaa 10 mil-
jardia kertaa kirkkaamman emotähden valoa, jotta pla-
neetta itse tulisi näkyviin. Yksi ajatus on laukaista ja len-
nättää paikan päälle 50-metrinen sermi, joka kiertäessään 
50 000 kilometrin päässä suuresta avaruusteleskoopista 
ehkäisee tähden valon ja päästää teleskooppiin vain pla-
neetan valon.

Tätä nykyä tunnemme satoja planeettoja, jotka kier-
tävät aurinkomaisia tähtiä. Mutta nämä planeetat ovat 
verraten helposti havaittavissa olevia, Jupiterin tapaisia 
jättiläisplaneettoja, jotka ovat tyystin epäsuotuisia elä-
mälle, koska niiden korkea lämpötila estää vakaitten mo-
lekyylien olemassaolon.

Jotta voitaisiin ohittaa Maan kaksoisolennon löytä-
misen suunnaton teknologinen työläys, astronomit ovat 
kehittäneet keinon kiihdyttää asuttavien maailmojen et-
sintää. Ajatuksena on hakea suurta Maan tyyppistä pla-
neettaa, joka kiertäisi pientä tähteä. Tämä yhdistelmä on 
melkein kaikin mahdollisin tavoin paljon helpompi ha-
vaita kuin Maan kaksoisolento: käytetään edistyneempää 
planeettojen pyyntitekniikkaa kuin noita suuria ava-
ruuteen singottuja, liikavaloa torjuvia seinämiä. Koska 
pienet tähdet tuottavat vähän energiaa, planeettojen on 
kierrettävä lähempänä tähteä nestemäisen veden saami-
seksi. Tällaisella planeetalla elämä alistuisi tähden hui-
mille energiaryöpyille, planetaarisen päivän mittaisille 
planetaarivuosille (jotka kestävät muutamasta päivästä 
kuukauteen aina tähden tyypistä riippuen), tähden 
paisteelle aina samalta taivaankohdalta ja voimakkaalle 
pinnan vetovoimalle. En saa päätetyksi, onko elämän 
etsiminen tällaiselta planeetalta hyvä esimerkki terra-
sentrismistä vapautumisesta vai häämötteleekö siinä vain 
hahmo etsimässä kadonneita avaimiaan katulyhdyn alta, 
koska muualla on turhan pimeää etsiä.

Jotta voi ymmärtää, ennustaa ja tulkita elonmerkkejä 
kaukoplaneetoilla, tarvitsee useiden eri oppialojen hal-
lintaa. Kaivataan fysiikkaa, tähtitiedettä ja planeettatut-
kimusta, johon kuuluu geofysiikkaa ja nestedynamiikkaa 
sekä avaruusalusten suunnittelun insinööritieteiden pe-
rusteita. Lainaamme mikrobiologiasta ymmärtääksemme 
aineenvaihdunnan kirjoa ja Maasta tavattavia metabolian 
sivutuotteita. Valtavia toiveita herättää se, että elämä 
täyttää Maassa osapuilleen jokaisen tarjolla olevan lo-
keron: uskomme, että elämä voisi selvitä ja kukoistaa lu-
kuisenlaisilla eksoplaneetoilla.

*

On kehitelty virtuaalisia malleja, joissa elämänjälkikaasuja 
esiintyy vierailla planeetoilla. Näistä on lyhyt matka haa-
veisiin älykkäistä vieraista kulttuureista. Salaiset kansiot 
-hokema puhuttelee meistä moniakin: ”Minä haluan 
uskoa.” Hervottoman sankka joukko ihmisiä uskoo, että 
muukalaiset ovat vierailleet Maassa joko hiljakkoin tai ai-
emmin. (Itse en kuulu tuohon ryhmään.) Mistä moinen 
hinku uskoa? Tyytynevätköhän ihmiset siihen, jos he 
joutuvat vaihtamaan todellisen avaruusolion visiitin elä-
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mänjälkikaasuihin jollain kelmeänsinisellä pisteellä kau-
koputkessa?

Voimme olla varmoja siitä, että jos löydämme pla-
neetan, jolla on kiistattomia elonmerkkejä, sinne on 
syytä suunnata radioteleskooppimme ja kuunnella vie-
rasta viestintää. Jos huomataan planeetta, joka kiertää 
jotakin meitä lähimmistä tähdistämme, ihmiset saavat 
vaikuttimen kaivaa kuvettaan ja rahoittaa villin hankkeen 
avaruusaluksen lähettämiseksi paikan päälle, vaikka se 
kestäisi vuosikymmeniä, satoja vuosia tai kauemmin.

Elämän yhyttäminen toisilta taivaankappaleilta on 
lumoavinta, mitä kuvitella saattaa. Sen vuoksi minä 
herään aina uuteen päivään intoa täynnä ja jatkan työtä 
tavoitteen saavuttamiseksi. Lapsuuteni vaikuttavimpiin 
muistoihin lukeutuu se kerta, kun eräretkeillessä koitti 
yö ja näin äkkiä taivaalla suunnattoman määrän kirk-
kaita tähtiä tummalla taivaalla. Henki salpautui. En ollut 
tiennyt niiden kaikkien olevan olemassakaan. Katselen 
vieläkin tähtiä aina kirkkaina öinä (vaikkei niitä näe lä-
heskään yhtä paljon kotikaupungistani) – ja tuumin, 
mahtaako joku siellä vastata katseeseeni.

Uskoakseni elämän löytäminen eksoplaneetoilta 
muuttaa tapamme hahmottaa itsemme maailmankaik- 
keudessa. Satoja vuosia sitten ihmiset mielsivät Maan 
koko universumin keskipisteeksi: kaikki tunnetut pla-
neetat ja tähdet kiersivät Maata. 1500-luvulla puola-
lainen Nikolaus Kopernikus esitti uuden vallankumouk-
sellisen näkemyksen maailmankaikkeudesta: keskellä oli 
Aurinko, jota Maa ja muut planeetat kiersivät. Vaikka se 
veikin aikansa, ihmiset lopulta omaksuivat kopernikaa-
nisen teorian. 1900-luvulla tähtitieteilijät saivat selville, 
että oli olemassa useita galakseja – valtavien tähtimäärien 
koonnoksia. Astronomit tajusivat, että oma Aurinkomme 
on vain yksi sadoista miljardeista tähdistä Linnunradan 
galaksissa, ja että Linnunradan tähtijärjestelmä on vain 

yksi sadoista miljardeista tai vieläkin lukuisammista ga-
lakseista. Vasta kun valkenee, että Maat ovat tavallisia ja 
että joillakin niistä on elonmerkkejä, me pääsemme täy-
dentämään kopernikaanisen kumouksen. Tällä viimei-
sellä käsitteellisellä siirrolla Maa kampeutuu lopullisesti 
pois universumin keskiöstä.

Maailmankaikkeutemme biljoonat tähdet kuta-
kuinkin takaavat, että elämää esiintyy vieraalla planee-
talla. Me olemme selvittämisen alussa, mutta rajoi-
tumme vain kaikkein lähimpinä oleviin satoihin tähtiin 
hyvin pienessä osassa kotigalaksiamme. Kun onnis-
tumme löytämään useilta planeetoilta elonmerkkejä, 
saamme vihdoin vastauksen ikivanhaan kysymykseen: 
”Olemmeko täällä yksin?”

Käsikirjoituksesta suomentanut  
Jarkko S. Tuusvuori

Suomentajan huomautus

1 Usein harhaanjohtavan samamerkityksisesti käytetyille käsitteille 
biosignature ja biomarker ei ole vakiintunut suomenkielisiä vasti-
neita. Dos., yliass. Harry J. Lehto (TY) viittaa antamassaan kom-
mentissa vallitsevaan epämääräisyyteen. Hänen mukaansa bio-
marker olisi periaatteessa proteiinin tai DNA:n tai vastaavan bio-
molekyylin tai yksipuolisen kemiallisen kiraalisuuden löytymistä 
tarkoittava ”elämän tunnusmerkki”. Vastaavasti biosignature olisi 
tiettyjen kaasujen löytymistä tarkoittava ”elämän jälki”. Seager 
toteaa itse kysyttäessä, että biomarker – jota hän ei tässä tekstissä 
käytä – olisi epäilyksetön todiste elämästä: evidenssiksi kelpaisivat 
vaikkapa Marsista tavattava DNA tai jokin proteeni. Biosignature 
taas olisi suoran todistusaineiston sijaan epäsuora ”elämän merkki” 
(sign of life; termi esiintyy myös tässä tekstissä), josta voi päätellä 
elämän läsnäolon. Kiitos avusta Lehdolle ja Seagerille.
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