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Universaali paradigma: pohjalta päätelmiin 

 

Johdanto 

Hyvät kollegat,  

Seuraavan puolituntisen kuluessa kerron ensin tutkimustyöni perusajatuksen ja siitä johtuvan yleisen 

luonnon lainalaisuuden, ja sitten sen seurauksena saaduista tuloksista koskien muutamia fysiikan 

kiinnostavimpia kysymyksiä.   

Luonto on monimutkainen yksityiskohdissaan, mutta sittenkin periaatteeltaan yksinkertainen. Osoituksena 

periaatteellisesta yksinkertaisuudesta pidän kaikkialla ilmenevää samankaltaisuutta. Moni aineisto 

esitettynä logaritmi-logaritmi asteikolla seuraa pääosin suoraa. Sellaisia ovat esimerkiksi maanjäristysten 

jakaumat. Iso järistys on harvinainen, pieniä sattuu tuon tuostakin. Aivan vastaavasti aivokuorelta 

mitattujen herätteiden kokojakaumat seuraavat suoria. Tajunnan täräyttävä kokemus on harvinainen, 

pieniä sattumuksia on tuon tuostakin. Myös lajien runsaus per pinta-ala, tietoverkon ja hermoverkon 

astelukujen jakaumat, galaksien etäisyysjakauma ja kosmisten säteiden vuon jakauma, ovat suoria 

logaritmi-logaritmi asteikolla, eli noudattavat potenssilakeja.  

Kaikkialla luonnossa näkyy myös s-muotoisia kasvukäyriä tai laskevia s-käyriä. Sellaisia ovat mm. raakaöljyn 

tuotannon kasvu, lainasanojen leviäminen, bakteerikannan kasvu, kemiallisen reaktion kulku, proteiinin 

laskostuminen, tai terävämpikin aineen olomuodon muutos. Kun s-käyrät esitetään logaritmi-logaritmi 

asteikolla, ne seuraavat pääosin suoria. Toisin sanoen potenssilait ja s-käyrät ilmentävät yhtä ja samaa.  

S-käyrät kertyvät puolestaan vinoista jakaumista, joten tällaisia likimain logaritminormaalisia jakaumia on 

luonnossa niin ikään kaikkialla. Sellaisia ovat mm. geenien ja sanojen pituusjakaumat, tai vaikkapa 

norjalaisten varallisuusjakauma. Tuo muista erillään oleva piste merkinnee Kjell Inge Rökken omaisuutta. 

Kaikenlaiset eläin- ja kasvipopulaatioiden jakaumat ovat samalla lailla vinoja. Myös sähkömagneettisen 

säteilyn aallonpituuden jakaumat lämpötilasta riippuen ovat vinoja.  

Luonnon spiraalit, kuten simpukan kuoret, pyörremyrskyt, kierteisgalaksit, ovat likimain logaritmisia, siis 

sitä yhtä ja samaa muotoa, mutta napakoordinaatistossa esitettyinä. Niin ikään kaikkialla esiintyy 

värähtelyitä, oskillaatiota ja kaoottisia liikkeitä. 

Suuri samanlaisuus sai minut aikoinaan ajattelemaan, että universaalit piirteet ilmentävät yhtä ja samaa 

luonnon peruslainalaisuutta. On siis olemassa jokin yleinen syy, jonka seurauksena kaikki liikkuu samalla 

tavalla. Suuri samanlaisuus sai minut myös ajattelemaan, että kaikki koostuu pohjimmiltaan yksistä ja 

samoista jakamattomista luonnonperusosasista, aivan kuten jo antiikin aikoihin ajateltiin, ei kuitenkaan sitä 

filosofoimaan vaan tekemään siitä fysiikkaa. 

Tämä universaali paradigma on ajatteluni perusta. Siitä seuraa kaikki se, mitä olen viimeisen kymmen 

vuoden kuluessa kirjoittanut ja julkaissut. Tuo tuotanto kattaa tieteen kenttää ristiin rastiin ja laidasta 

laitaan ja siten vaikuttaisi olevan hämmentävästi vailla fokusta, suorastaan jäsentymättömältä, sille joka ei 

ole tietoinen sen universaalista perustasta. Kuitenkin ihminen itse määrittelee tieteidensä rajat, sen sijaan 

luonnon ykseys näkyy universaaleina piirteinä.   

Seuraavaksi kerron, mitä sellaisesta paradigman muutoksesta seuraa, että päättelee kaiken koostuvan 

jakamattomista luonnonperusosasista. Ensin johdan tästä perusajatuksesta käsin liikeyhtälön, joka antaa 

juuri nuo universaalit piirteet. Sitten käytän yhtälöä selittääkseni alkeishiukkasten rakenteita ja tähtitieteen 



havaintoja, sillä ilmeisesti juuri nämä tulokset ovat herättäneet suurinta epäuskoa ja epäluottamusta, 

kaiketi tuntuneet suorastaan torjuttavilta. En ihmettele tuntemuksia, olenhan kokenut ne itsekin, mutta 

kyennyt sellaiset sivuuttamaan toissijaisina ja kooten itseni teesin ja sen vääjäämättömien seurausten 

rationaaliseen analyysiin ja tuoden kaiken tieteellisen tarkastelun piiriin.  

 

Energiatasokaavio 

Oletan että luonnon perusosasella on energia-ominaisuus, joten energia on myös kaikkien olioiden 

ominaisuus. Siksi voin kuvata minkä tahansa järjestelmän energiatasokaaviolla, siten että kullakin tasolla on 

identtiset oliot. Kun tarkastellaan yhtä oliota, esimerkiksi molekyyliä, nähdään että sen olemassa olo 

riippuu siitä, onko olemassa lähtöaineita synteesiin, esimerkiksi atomeja molekyylin tekemiseen sekä 

reaktioihin kytkeytyviä fotoneita. Jokaiseen muutokseen tilalta toiselle kytkeytyy vähintään yhden fotonin 

emissio tai absorptio.  

Fotonia ei voi pilkkoa osiin. Joten loogisesti ajateltuna fotoni on se luonnon perusosanen, täsmällisemmin 

sanottuna vaikutuskvantti valokvantin muodossa. 

Se miten monimutkainen olio tarkasti ottaen rakentuu lukuisista vaikutuskvanteistaan, on vaikea selvittää, 

mutta alkeishiukkasten osalta, se on mahdollista. Kuten tuonnempana näytän. Sitä ennen kaaviokuva 

järjestelmästä eli sen tilasta on kirjoitettava matemaattiseen muotoon. Tuosta tilan yhtälöstä saadaan 

sitten liikeyhtälö, joka kuvaa järjestelmän liikettä tilasta toiseen syiden seurauksena eli voimien ajamana.     

Järjestelmän tilayhtälö saadaan tilastollisen mekaniikan keinoin kysymällä, mikä on todennäköisyys sille, 

että jokin tietty olio on olemassa. Esimerkiksi molekyylin olemassa olo edellyttää, että on energialtaan 

sopivia lähtöaineita ja fotoneja synteesiin. Jos yksikin välttämätön lähtöaine puuttuu, tuotetta ei voi syntyä. 

Sen todennäköisyys on silloin nolla. Tuotteen todennäköisyys voidaan siis lausua tekijöidensä tulona, jossa 

Nk on lähtöaineiden lukumäärä, Gjk on energiaero tuotteen ja lähtöaineen välillä, sekä Qjk on 

tilamuutokseen kytkeytyvän fotonin energia.  

Vastaavasti identtisten olioiden populaation todennäköisyys voidaan kirjoittaa tekijöidensä tulona jaettuna 

permutaatioiden lukumäärällä, sillä identtisten olioiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Lopuksi voidaan 

lausua koko järjestelmän todennäköisyys tekijöidensä tulona, esimerkiksi solun todennäköisyys 

molekyyliensä todennäköisyyksien tulona. Tämä yleinen todennäköisyyden lauseke kuvaa minkä tahansa 

järjestelmän tilaa.  

Tulomuotoista todennäköisyyttä kätevämpi on kuitenkin yhteenlaskettava tilan mitta. Sen saamme, kuten 

tilastollisessa mekaniikassa opetetaan, todennäköisyyden logaritmina, joka kerrottuna Boltzmannin 

vakiolla, antaa entropiaksi kutsun suureen. Kun entropia kerrotaan keskimääräisellä energialla eli 

lämpötilalla saadaan tilayhtälö helposti ymmärrettävään muotoon. Se käsittää olioihin sitoutuneen 

energian oppikirjan mukaisesti, ja lisäksi mitä moninaisimmat energiaerot populaatioiden välillä ja 

verrattuna ympäristön energiaa, josta aiheutuu fotonien virta järjestelmään tai siitä pois. Tämä vapaan 

energian termi puuttuu oppikirjoista, koska järjestelmän energian ei oleteta keskimäärin muuttuvan. Mutta 

ilmiselvästi luonto muuttuu.       

2. Pääsääntö 

Järjestelmän liikeyhtälö saadaan tilayhtälöstä ajan muutoksena. Se sanoo, että jokainen järjestelmä liikkuu 

tilasta toiseen energiaerojen eli voimien ajamana pyrkien tasapainoon ympäristönsä kanssa. Kuten 

odotettua, entropia kasvaa kun vapaa energia eli energiaerot pienenevät. Esimerkiksi kun lähtöaineiden 

potentiaali on tuotteiden potentiaalia suurempi, tuotteita syntyy. Molemmat tulontekijöistä ovat 



positiivisia, joten tulo on positiivinen. Vastaavasti, jos lähtöaineiden potentiaali on tuotteiden potentiaalia 

pienempi, tuotteet vähenevät. Molemmat tulontekijöistä ovat negatiivisia, joten tulo on positiivinen. 

Lauseke on siis aina ei-negatiivinen. Entropia kasvaa vääjäämättä vapaan energian vähetessä kunnes 

tasapaino on saavutettu. Kyseessä on siis termodynamiikan 2. pääsääntö, vailla poikkeusta, vailla erottelua 

elävään tai elottomaan. Siksi käytän liikeyhtälöstä myös nimeä yleinen luonnonlaki.   

Tällä tavoin johdetun entropian kasvuun ei liity epäjärjestyksen kasvua, vaan epäjärjestys yhtälailla kuin 

järjestyskin on vain seuraus vapaan energian vähenemisestä. Vesi järjestyy jääksi jäähtyessä kohti kylmää 

ympäristöään. Vastaavasti jää sulaa epä-järjestyneemmäksi vedeksi lämmetessään kohti lämmintä 

ympäristöään. Myös puu rakentuu kasvaessaan kohti valoa, ja vastaavasti kuolee ja hajoaa sen puutteessa.  

Matemaattinen analyysi osoittaa että liikeyhtälö antaa juuri nuo luonnon mittakaavattomat piirteet 

potenssilait, s-käyrät, vinot jakaumat sekä spiraalit kuten myös eräissä olosuhteissa ilmenevät värähtelyt ja 

kaoottisuuden. Termodynamiikan 2. pääsääntö kuvaa siis kaikkea liikettä. Joten sen avulla tulisi ainakin 

periaatteessa ja ensisijaisesti analysoida kaikki havainnot.  

Näin olen toiminut. Olen etsinyt lakiin poikkeusta, löytämättä ainoatakaan. Olen laajentanut alun 

etsintöjäni kemian ja biologian ilmiöistä fysiikan kvantitatiivisempiin aineistoihin, kuitenkaan löytämättä 

ainoatakaan poikkeusta. Tästä yleisen luonnonlain pätevyyden tutkimisen kirjosta julkaisuni kertovat.  

Matemaattinen analyysi osoittaa myös, ettei liikeyhtälö ole yleisesti ratkaistavissa. Liike vaikuttaa 

liikevoimiin, jotka puolestaan takaisin liikkeeseen, joten yhtälö ei separoidu. Siksi polusta riippuvia eli 

historian omaavia tapahtumainkulkuja ei voi ennustaa tarkasti. Tämä on sopusoinnussa kokemuksemme ja 

havaintojemme kanssa. 

Tätä liikeyhtälön muotoa olen käyttänyt kun olen vastannut moniin biologian keskeisiin kysymyksiin, kuten 

miksi elämä syntyi ja mitä luonnonvalinta oikeastaan on, sekä myös talouden kysymyksiin, kuten mistä 

tulee kysynnän ja tarjonnan laki ja mistä aiheutuu nk. yhteismaan ongelma, sekä informaatioteoreettisiin 

kysymyksiin, kuten mitä on informaatio ja mistä aiheutuu laskettavuuden vaativuus. En kuitenkaan poikkea 

näihin töihin, sillä arvelen että fyysikkoja kiinnostaa enemmän yleisen luonnonlain mukainen valonkulun, 

taivaan mekaniikan ja alkeishiukkasten tarkastelu. 

Tätä varten liikeyhtälö voidaan lausua myös jatkuvin suurein kun kemiallisen potentiaalin sijaan käytetään 

skalaaripotentiaalia ja fotonien virtaa merkitään jatkuvana dissipaationa sekä vielä merkitään vasen puoli 

liikemäärän muutoksena kerrottuna nopeudella, ts. liike-energian muutoksena.  

Tässä muodossa näkyy selvästi, että energiavirrat suuntautuvat siten, että gradientit tasoittuvat 

mahdollisimman nopeasti. Näin analysoituna valonkulun ja taivaan mekaniikan selittämisessä ei ole 

tarvetta pimeän energian ja pimeän aineen käsitteisiin. Niistä hieman tuonnempana. 

Liikeyhtälö voidaan kirjoittaa myös integraali-muodossa. Kyseessä on nk. pienimmän vaikutuksen periaate, 

kuten Maupertuis sen aikoinaan kirjoitti. Periaate on yleistys tutusta valon lyhimmän ajan periaatteesta 

koskemaan kaikkia muitakin energiavirtoja. Tämä luonnonlain geometrinen muoto on alkeishiukkasten 

rakenteiden tarkastelun lähtökohta. Aloitan siitä, sillä se on olennaista kokonaisvaltaisuuden takia, ts., että 

kaikki todella koostuu vaikutuskvanteista. 

 

 

Fotoni 

Fotoni on vaikutuskvantin se muoto, joka on meille tutuin. Näemme valoa, tunnemme lämpöä.  



Vaikutus on geometrinen käsite. Fotonilla on energiaa jaksonajallaan ja liikemäärää aallonpituudellaan, 

sitten että näiden pariattribuuttien tulo on vakio, Planckin vakio. Fotoni on päistään avoin, joten kun 

energia laskee, niin jaksonaika pitenee ja päinvastoin. Tämä ilmenee puna- ja sinisiirtyminä fotonin 

edetessä energiatiheydestä toiseen.  

Tyhjiö 

Mikäli kaksi energialtaan yhtä suurta fotonia etenevät yhdessä mutta vastakkaisissa vaiheissa, niiden 

sähkömagneettiset kentät eli voimat kumoavat toisensa. Destruktiivisessa interferenssissä emme näe valoa, 

mutta fotonit eivät sinänsä häviä. Päättely on sopusoinnussa havaintojen kanssa. Taivas on pimeä. Tyhjiö 

on musta, mutta sittenkin täynnä fotonipareja aiheuttaen tyhjiön energiatiheyden n. nJ/m3, joka on, kuten 

tunnettua, osapuilleen tasapainossa koko maailmankaikkeuden massaan liittyvän energiatiheyden kanssa.  

Aivan samoin, kappaleen ympärillä oleva painovoimakenttä koostuu vastakkaisvaiheisten fotoniparien 

tiheydestä, joka on tasapainossa kappaleen massaan liittyvän energiatiheyden kanssa.     

Neutriino 

Valokvantin geometria eli polku on avoin, mutta toki kvantin kulku voi kiertyä itsensä alkuun. Suljetun 

yhden vaikutuskvantin tasomaisen silmukan tunnistan neutriinoksi, täsmällisemmin sanottuna elektronin 

neutriinoksi. Silmukan symmetria on U(1) ja se on itsensä antihiukkanen, kuten fotonikin.  

Elektroni 

Pyrkiessäni ilmaisemaan muitakin hiukkasia kvantittuneina vaikutuksina, lähtökohtana on ollut 

hienorakennevakio, koska se voidaan kirjoittaa vaikutusten suhteena. Kun elektronin varaus lausutaan 

Gaussin lain avulla, saadaan elektronia vastaava vaikutus verrattuna neutriinon vaikutukseen. Lukuarvosta 

voidaan päätellä että perusosasia on 138, jotta niistä rakentuisi jo Andre-Marie Amperin ehdottama 

elektronin torusrakenne. Kierteen nousun takia, yksi kvantti ei aivan riitä täyteen silmukkaan, vaan 137 

silmukan torus vaatii sulkeutuakseen vielä yhden kvantin.  

Johtopäätös elektronin kvantittuneesta rakenteesta vastaa havaintoja. Kierteiden nettolukumäärästä 

seuraa elektronin varaus. Magneettinen momentti kertyy pääosin suuresta renkaasta ja nk. anomalian 

osalta pienistä silmukoista. Sillä ne eivät ole täsmälleen kohtisuorassa suureen renkaaseen nähden kierteen 

nousun takia. Elektronin massa, verrattuna Universumin massaan, voidaan laskea käyrästä suunnatun 

kaarevuuden vektorisummana, kuten Leonhard Euler opetti. Elektronin massa on pieni, koska toruksen 

vastakkaisilla puolilla olevien kvanttien suunnattujen kaarevuuksien vektorisumma on likimain nolla, 

poiketen vain kierteen nousun takia.  

Arvatenkin tämä Eulerin geometrinen käsitys massasta kaarevuutena verrattuna kokomaailman kaikkeuden 

eli tyhjiön kaarevuuteen on outo, mutta aivan E = mc2 mukainen, tehden vielä tuon valonnopeuden neliön 

ymmärrettäväksi tyhjiön L2-normiksi.      

Positroni on kuten elektroni, mutta toruskierteen kätisyys on vastakkainen. Näin nähtynä antimateria on 

vain vastakkainen kätisyysstandardi. Näkökulma valaisee nk. materian ja antimaterian asymmetrian 

ongelmaa. Siten se poikkeaa vallitsevasta, mutta olennaista on vain kysyä, poikkeaako se havainnoista.   

Protoni ja neutroni 

Torusrakenteista voi suoraviivaisesti päätellä, että ylös-kvarkki on 2/3 positronin rakenteesta ja alas-kvarkki 

on 1/3 elektronin rakenteesta. Kun kvarkit yhdistetään toisiinsa gluonein eli lyhyen aallonpituuden fotonein 

saadaan protonin ja neutronin rakenteet. Tetraedrin symmetria on tuttu baryonien SU(3). Tulokset ovat 

sopusoinnussa havaintojen kanssa. Yksinkertaisista geometrisista malleista on helppo laskea likimäärin 

magneettiset momentit ja todeta ne yhtäpitäviksi mittausten kanssa. Samoin massat voidaan laskea tuntien 



elektronin massan, ja todeta tulosten vastaavan mittauksia. Protoni ja neutroni ovat paljon painavampia 

kuin elektroni, koska kvarkkikaarien vastakkaisilla puolilla ei ole täsmälleen vastakkaista kaarevuutta 

vektorisummaa tasapainottamassa.  

Massa, kuten Euler sen ilmaisee käyrän suunnatun kaarevuuden summana projisoituneena ympäristön 

kaarevuuteen, tarkoittaa fysikaalisesti sitä, kuinka paljon tyhjiön muodostamat fotonit joutuvat 

kaareutumaan eli tihentymään hiukkasen läheisyydessä. Elektronin ympärillä eivät paljoakaan, koska torus 

on nousuaan lukuun ottamatta symmetrinen. Toruksen kierteisyys sen sijaan pakottaa tyhjiön 

muodostamia fotoneita pois vastakkaisista vaiheistaan, mikä ilmenee sähkömagneettisena kenttänä 

elektronin ympärillä. Tällä tavoin ymmärtäen ei siis tarvitse ihmetellä mistä sähkökentän kantavat fotonit 

yhtäkkiä ilmestyvät atomi ionisoituessa. Ne ovat olleet koko ajan paikalla mutta pareittain vastakkaisissa 

vaiheissa ja siksi havaittavissa vain energiatiheytenä.     

Käsin kosketeltavilla hiukkasmalleilla voi helposti kuvata esimerkiksi positronin ja elektronin annihilaation. 

Torusrakenteet aukeavat ja purkautuvat toisiaan päin, jolloin fotoneita pääsee pareittain vastakkaisissa 

vaiheissa tyhjiöön. Näiden lisäksi kaksi helposti havaittavaa vastakkaisiin suuntiin etenevää fotonia 

seuraavat siitä että positroni ja elektroni ovat vastakkaiskätisiä.   

Elektronikaappaus 

Niin ikään hiukkasmallein on helppo ymmärtää esimerkiksi miten atomiydin kaappaa elektronin, jolloin 

protoni muuntuu neutroniksi. Kun elektroni tulee lähelle ylös-kvarkkia, se aukeaa W- bosoniksi menettäen 

yhden silmukoistaan neutriinon kanssa. Annihilaatio syö ylös-kvarkin kokonaan, jolloin W-:sta jäljelle jäänyt 

1/3 kaarta sulkeutuu alas-kvarkkina. Näin on protoni muuntunut neutroniksi. Tällä tavoin olen julkaisuissa 

kuvannut muitakin hiukkasia ja niiden reaktiota yhtäpitävästi havaintojen kanssa.  

Higgs 

Monen hiukkasen hajoamiskaavio paljastaa hiukkasen kvanttirakenteen. Niinpä olen päätellyt että, tuo 

jumalainen Higgsin hiukkanen ylimpänä on kaunis täydellisen neljän avoimen toruksen tetraedri, koska se 

hajoaa mm. kahdeksi Z-bosonisiksi, jne. Higgsin suuri massa, kuten välibosonien, johtuu siitä, että 

torusrenkaat ovat avoimia yhden vaikutuskvantin, eli pienen neutriino-silmukan verran. Tuohon pieneen 

rakoon sopii vain hyvin lyhyen aallonpituuden tyhjiön fotonit, joten tyhjiöön nähden hiukkasen energia on 

suuri.  

En ole selvittänyt 2. ja 3. kertaluvun hiukkasten rakenteiden yksityiskohtaista geometriaa, esimerkiksi sitä 

millainen myonin neutriino tarkalleen ottaen olisi. Sen massa kielii siitä, että rengas on taipunut pois 

tasosta. Tau-hiukkasen neutriinon kaarevuus on vielä suurempi. Olisipa ollut kiva saada askaroida näidenkin 

parissa.  

Välitilinpäätös 

Totta kai alkeishiukkaset kvantittuneina vaikutuksina, geometrisina olioina, tuntuvat äkkipäätä aivan 

uskomattomilta, mutta uskoakseni eivät kuitenkaan käsittämättömiltä. Ja totta kai hiukkasmallit vaikuttavat 

naiiveilta, kuten uudet ajatukset usein verrattuna pitkälle jalostuneisiin, mutta sittenkin kunnioittaen 

fysiikkaa empiirisenä tieteenä olennaista on vain että esittämäni rakenteet, nämä ja muut julkaistut, ovat 

sopusoinnussa havaintojen kanssa.   

Minusta, ja kai monesta muustakin, alkeishiukkasfysiikka vaikuttaa abstraktilta. Aivan samoin kemiakin 

vaikutti runsaat 100 vuotta sitten abstraktilta, ennen kuin atomit valensseineen konkretisoituvat 

muovimalleiksi, joilla nykyään jo koululaiset rakentelevat yhdisteitä. Sitä minä murehdin, miten oivallus 



alkeishiukkasista kvantittuneina vaikutuksina, siis selvinä säikeinä, välittyy nyt eteenpäin työpaikkani 

menetettyäni.   

 

Valon kulusta 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan valon kulkua yleisen luonnonlain jatkuvan liikeyhtälön mukaisesti.   

Valon kulkuun vaikuttaa energiatiheyden vaihtelut, johtuvatpa ne sitten väliaineesta, kuten lasista ja 

vedestä, tai paikallisista tyhjiön tiheyden vaihteluista eli kappaleiden ympärillä olevista painovoimakentistä 

tai koko kosmoksen energiatiheyden laimentumisesta.  

Pimeä energia 

Viime vuosien kiinnostavimpia havaintoja ovat olleet tyypin 1A supernovien kirkkauden muuttuminen 

punasiirtymän funktiona. Niistä on päätelty maailmankauden laajentuvan kiihtyen pimeän energian turvin.  

Yleinen luonnonlaki kertoo toista. Sen mukaan valo leviää tähden räjähdyksestä tasoittaen energiaeroja 

mahdollisimman nopeasti yhä laajenevalle pallokuorelle. Joten valon intensiteetti pienenee kääntäen 

verrannollisena optisen etäisyyden neliöön ja suoraan verrannollisena tehoon, joka pienenee siinä määrin 

kuin avaruus ehtii laajentua eli laimentua sillä välin kun valo kiirii kaukaisesta räjähdyksestä kohti meitä.  

Kuvaus on arkisen tuttu. Sireenin ääni vaimenee ja madaltuu ambulanssin loitotessa. Kun valon teho ja 

etäisyys lausutaan punasiirtymän avulla, nähdään, ettei intensiteetin logaritmi eli magnitudi ole yhden 

tekijän funktio, joten se ei voi seurata vain yhtä suoraa vaan kaartuu kaukaisuudessa. Käyrä ei ole sovitus 

aineistoon vaan seuraus, kun maailmankaikkeuden iälle on käytetty arvoa 13.8 miljardia vuotta. 

Sellaisenaan se selittää havainnot ilman pimeää energiaa. Selityksessä eli syy-seuraus -suhteen esittelyssä 

ei ole sijaa pimeälle parametrille.  

Yleisen luonnonlain mukaan maailmankaikkeus laajenee, ei alkupaukun sinkoamana vaan yhä edelleen 

mahdollisimman nopeasti tasapainoaan tavoitellen, kun tähdet, mustat aukot ja monet muut mekanismit, 

mukaan lukien myös itsemme, vapauttavat aineeseen sidotut kvantit tyhjiötä tekeviksi fotonipareiksi. Näin 

yleinen luonnonlaki pienimmän vaikutuksen muodossaan valottaa nk. horisonttiongelmaa. Yleisen 

luonnonlain antama näkemys poikkeaa vallitsevasta, mutta olennaista on vain kysyä, poikkeaako se 

havainnoista.   

Pimeä aine 

Todisteena pimeästä aineesta pidetään puolestaan mm. sitä, että kaukaisten galaksien takaa tuleva 

valonsäde taipuu enemmän, sellaiset neljä, viisi kertaa enemmän kuin yleisen suhteellisuusteorian mukaan 

galaksin tähtien painovoiman pitäisi muuttaa valon suuntaan. Yleisen luonnonlain eli lyhimmän ajan 

periaatteen mukaan valo etenee galaksia sivutessaan aivan kuten valitessaan reittinsä kulkiessaan ilmasta 

veteen. Näin laskettuna valonsäde taipuu liki viisi kertaa enemmän kuin yleisen suhteellisuusteorian 

mukaan sen pitäisi taipua. Joten yleinen luonnonlaki ei kaipaa pimeää ainetta selittämään valon taipumista.  

Totta kai kuulijaa nyt ihmetyttää, eikö yleisen luonnonlain mukaan kaukaisesta tähdestä tulevan 

valonsäteen sitten pitäisi taipua auringon pintaa viistäessään paljon enemmän kuin on havaittu ja 

suhteellisuusteorian mukaan laskettu? Tuon vaikean, täydellisen auringonpimennyksen aikaan tehtävän 

mittauksen teki ensimmäisenä Sir Arthur Eddington vuonna 1919. Nykyään auringon painovoiman vaikutus 

fotonien kulkuun mitataan tarkemmin siitä, kuinka paljon radiosignaali viivästyy matkallaan Venukseen ja 

takaisin sivutessaan aurinkoa. Yleinen luonnonlaki antaa mitatun tuloksen 195 mikrosekuntia. Kuten 

tunnettua yleinen suhteellisuusteoria antaa saman oikean tuloksen, mutta laskettuna eri yhtälöstä kuin se, 



josta laskee valonsäteen taipumisen. Miksi tarvitaan kaksi yhtälöä saman ilmiön, fotonien kulun 

kuvaukseen valona tai radiosignaalina?  

Verrattaessa valon taipumista galaksin takaa ja aurinkoa sivutessaan, on olennaista huomata ensiksi se, että 

kaukaisesta tähdestä saapuvat säteet ovat yhdensuuntaisia, tosin kuin kiertyessään galaksin takaa. Toiseksi 

on hyvä huomata, että valonsäde auringon gravitaatiolinssin läpi kuljettuaan ei saavu samaan kohtaan kuin 

yötaivaalta tullessaan. Jollei tätä suuntaissiirtymää ota huomioon määrittäessään taipumaa, taipuma tulee 

mitatuksi noin puolet pienempänä. Joten yleinen luonnonlaki antaa havaintojen kanssa yhtäpitävät tulokset 

sekä valon taipuessa galaksin takaa että auringon sivuitse.  

Galaksi 

Toki todisteena pimeästä aineesta pidetään myös sitä, että kierteisgalaksin kehänopeus v kasvaa galaksin 

keskuksesta poispäin kun taas planeettain kehänopeudet pienenevät aurinkokunnan keskuksesta poispäin. 

Galaksin kehänopeus kasvaa kaukaisuudessa kohti empiirisen nk. Tully-Fisher relaation arvoa, jossa 

kehänopeuden neljäspotenssi v4 = aGMo on verrannollinen galaksin massaan Mo pienen kiihtyvyystermin a, 

kautta, joka on, ihme kyllä, valonnopeuden ja maailmankaikkeuden iän osamäärän suuruusluokkaa a = c2/R 

= c/T = cHo.  

Yleisen luonnonlain mukaan tähtijärjestelmä, kuten puron pyörre, on osapuilleen tasapainossa 

ympäristönsä, siis koko muun maailmankaikkeuden kanssa. Siksi vetykaasumolekyyli kiertäessään kaukana 

galaksin hohtavasta reunasta kokee koko galaksin aiheuttaman kiihtyvyyden lisäksi koko laajenevan 

maailmankaikkeuden massasta aiheutuvan kiihtyvyyden, ts. a = v2/r = c2/R. Joten galaksi pyörii koko 

maailmankaikkeuden painovoimakentässä aivan samoin kuin pyörremyrsky pyörii lämpötilaeron 

voimakentässä. Tuo Tully-Fisher -relaatio saadaan asymptoottina yleisestä luonnonlaista, jossa liike-energia 

on tasapainossa potentiaalienergian kanssa, eli tutusta Keplerin laista ottamalla potentiaali-termiin myös 

koko laajentuvan maailmankaikkeuden aiheuttama painovoimakenttä. Yleinen luonnonlaki ei siis kaipaa 

pimeää ainetta selittämään näitäkään havaintoja. 

Kellot 

On rauhoittavaa huomata, että maailma on kaikilta kulmiltaan arkikokemuksen mukainen. Esimerkiksi, ei 

siinä mitään kummallista ole, että kello käy ullakolla hitusen nopeammin kuin kellarissa. Ullakolla kellon 

energialähteen ja ympäristön energiatiheyden eli painovoimakentän välinen energiaero on kellaria 

suurempi. Nopeampi käynti on yhtä tuttua kuin se, että lämpöä karkaa sitä nopeammin kuta kylmempää 

ulkona on. Yleisen luonnonlain antamat tulokset ovat paitsi sopusoinnussa havaintojen kanssa myös 

monesti yhtäpitäviä modernin fysiikan mallien kanssa, kuten kellonkäynnin tapauksessa. Sitä parempaa 

yhteensopivuus on, mitä stationaarisempi järjestelmä on, kuten olen osoittanut useissa julkaisuissa. 

Lähtökohtani ei siis ole oppiaineen doktriinien kyseenalaistaminen vaan syy seuraus suhteiden, siis voimien 

ja liikkeiden ymmärtäminen, oppiaineen olemuksen kunnioittaminen.     

Olen tarkastellut yleisestä luonnonlaista käsin monia muitakin ilmiöitä, erityisesti pitkään askarruttaneita 

kysymyksiä, ja todennut että yleisestä luonnonlaista käsin havainnot ovat käsitettäviä. Siitä on ollut myös 

apua anomalioiden ja näennäisesti fysiikan lakeja rikkovien ilmiöiden käsittämisessä, kuten on luettavissa 

kotisivultani kahdesta tuoreesta vielä julkaisemattomasta käsikirjoituksesta.  

Tilinpäätös 

On ilmeistä, että työni on nykymitoin vaikeasti hahmotettavaa ja se poikkeaa yksinkertaisuudessaan silmiin 

pistävästi pitkälle erikoistuneista laskuista, malleista ja simulaatioista, mutta sittenkin on syytä kysyä, onko 

kokonaisvaltainen ajatteluni ja julkaisemani väärää, tai edes arveluttavaa, ollessaan yhtäpitävää 

havaintojen ja mittausten kanssa.  



Vaikken itsekään voi sanoa pitäväni joka suhteessa näin uuden paradigman myötä avautuneesta 

maailmankuvasta, en tiedä, eikä minulle ole osoitettu, miten olisin voinut väistää vääjäämätöntä 

matemaattista päättelyä luonnonperusosasesta liikeyhtälöön ja siihen perustuvaan analyysia mitä 

moninaisimmista ilmiöistä.   

Kun sellaiset kymmenen vuotta sitten ryhdyin selvittämään universaalien piirteiden syytä, ymmärsin pian 

tekeväni kovin poikkeuksellista tutkimusmatkaa. Luotin professori-instituution 

kyseenalaistamattomuuteen, ennen muuta työsuhteen katkeamattomuuteen. Se on kaiken todella uuden 

etsimisen edellytys, sillä kovin vähän tukea on tarjolla tuntemattomalla taipaleella ja kovin pitkäksi matka 

venyy ennen kuin kanssakulkijoita ilmaantuu.  

Historian saatossa on aika ajoin nähty, ettei tiede edisty yksin pienin askelin, vaan toisinaan tarvitaan 

kunnon loikka toisaalle, jotta näkymä kirkastuu.   

Yliopiston edellytetään uudistuvan. Siihen uusi paradigma vastaa poikkeuksellisen vaikuttavasti elävöittäen 

oppiaineen ydintä ymmärrettäväksi ja käsin kosketeltavaksi sekä laajasti sovellettavaksi mitä moninaisimpia 

ongelmia kohdatessa nyt ja tulevaisuudessa. 

Kiitos mielenkiinnosta. 


