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Vuoden 2013 
eurooppalainen maanmittari 
GAlileO GAlilei
Galileo Galilein uraauurtavaa elämäntyö loi perustaa 
myös maanmittaustieteiden alueella.

eurooppalaiSten  maanmittarien 
katto-organisaation CLGE:n aloitteesta 
syntynyttä eurooppalaisen maanmittarin 
päivää vietettiin 22.3.2013. Ensimmäiseksi 
vuoden eurooppalaiseksi maanmittariksi 
viime vuonna nimetty Mercator sai nyt 
vähintäänkin yhtä nimekkään seuraajan. 
CLGE on julkaissut Galileo Galilein kunniak-
si artikkelin, josta julkaisemme seuraavassa 
vapaamuotoisen, hiukan lyhennetyn, 
käännöksen.

’’Filosofia on kirjoitettu siihen suureen 
kirjaan, joka on jatkuvasti auki edessämme 
(tarkoitan Maailmankaikkeutta). Mutta tätä 
kirjaa ei voi ymmärtää ennen kuin ymmär-
rämme sen kieltä ja kirjaimia, joilla se on 
kirjoitettu. Se on kirjoitettu matematiikan 
kielellä ja kirjaimet ovat kolmioita, ympy-
röitä ja muita geometrisia kuvioita. Ilman 
näitä keinoja on ihmiskunnan mahdotonta 
ymmärtää sanaakaan; ilman näitä keinoja 
on vain hyödytöntä kompastelua pimeässä 
labyrintissä.’’

Näistä lauseista löydämme avaimen 
Galilein uskomuksiin. Hänen tutkimuk-
sensa ja löytönsä ovat perusta modernille 
fysiikalle, globaalille vertausjärjestelmälle 
ja planeettamme satelliittijärjestelmälle.

Galilein elämä
Galileo Galilei syntyi vuonna 1564 Pisassa, 
Italiassa, jossa hän opiskeli matematiikkaa. 
Hän alkoi ottaa yksityisopetusta matematii-
kassa Ostilio Ricciltä, Niccolò Tartaglian 
entiseltä oppilaalta, joka oli yksi kuuden-
nentoista vuosisadan kuuluisimmista 
matemaatikoista. Vuonna 1589 Galileilla oli 
matematiikan professuuri Studio di Pisassa 

ja vuonna 1590 Galilei kirjoitti julkaisun De motu, jossa hän käsitteli 
liikkeen teoriaa.

Vuosina 1592–1610 Galilei asui Padovassa, jossa hän opetti 
matematiikkaa ja kirjoitti sotilasarkkitehtuurista ja fysiikasta. Pado-
vassa Galilei tutustui Padovan aristoteelisen ryhmään ja venetsia-
laisiin oppineisiin. Kopernikaanisten ajatusten puolestapuhujana 

Galileo Galilei, 1600-luvun  taitteessa 
 vaikuttanut italialainen fyysikko, 
 matemaatikko, tähtitieteilijä ja  filosofi, 
jolla oli merkittävä rooli tieteellisessä 
 vallankumouksessa. Justus sustermansin 
 maalaus vuodelta 1636.
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Galilei katsottiin roomalaiskatolisessa kirkossa kerettiläiseksi. Puo-
lustuksekseen hän kirjoitti kirjeen suurherttua tar Kristiinalle, joka 
oli Lothringenin herttuan Kaarle III:n tytär ja Toscanan herttuan 
Ferdinand I de’ Medicin leski, ja selitti kirjeessään, että Raamattu 
käsittelee moraalisia ja uskonnollisia asioita eikä tieteellisiä on-
gelmia ja tästä syystä tiede ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa.

Vuonna 1616 katolinen kirkko tuomitsi kopernikaanisen teorian 
ja Galileo Galileita ”pyydettiin” olemaan tukematta tätä näkemystä 
teoksissaan. Galilei kirjoitti seuraavaksi kopernikaanisesta teoriasta 
matemaattisena hypoteesina kommentoimatta ristiriitaisuuksia 
tämän ja hyväksytyn maakeskeisen teorian välillä. Kuitenkin 
hänen henkilökohtaiset ajatuksensa Kopernikuksen teorioista 
olivat niin selkeitä, että hänen vihollisensa saivat aiheen syyttää 
Galileita jälleen.

Kaukoputkea käyttämällä Galilei pystyi osoittamaan, että 
Kopernikuksen teoria ei ollut pelkästään geometrista olettamaa 
vaan fyysistä todellisuutta. Ja että Aurinko ei kierrä Maata vaan 
Maa kiertää Aurinkoa.

Pyhä Inkvisitio aloitti oikeudenkäynnin   Galileita vastaan, jon-
ka oli lopulta pakko myöntää olleensa väärässä. Pelastaakseen 
henkensä hänen oli pakko perua näkemyksensä. Galilei sai palata 
huvilaansa Arcetriin Firenzeen vuonna 1634, jonne hänet oli tuo-
mittu viettämään loppuelämänsä kotiarestissa. Tytär Maria Celeste 
vapautti Galileon kuitenkin tästä taakasta suostumalla kotiarestiin 
tämän sijasta.

Vuonna 1638 Galilei kirjoitti teoksen Discourses and Math-

ematical Demonstrations Relating to Two New Sciences. Galilei 
kuoli vuonna 1642. Galilein löydöt olivat erittäin tärkeitä ja antoivat 
merkittävän panoksen modernin fysiikan kehittämiselle johtaen 
aristoteelisen teorian merkityksen vähenemiseen.

Galilei oli aina todennut, että uskonto ja tiede voivat elää rin-
nakkain, koska uskonto käsittelee yksinomaan moraalisia aiheita.

Galilein uraauurtavia kekSintöjä
Lomaillessaan Venetsiassa vuonna 1609 Galilei sai tietää ”jong-
löörin” keksimästä putkesta, johon asennetun linssiparin läpi 
katsomalla kaukaiset kohteet näyttivät olevan paljon lähempänä.
Galileo Galilei päätti valmistaa oman kaukoputken. Kahdenkym-
menenneljän tunnin kokeilujen jälkeen, käyttäen vain omaa intui-
tiotaan ja saamiaan sanallisia selostuksia (hän   ei ollut itse nähnyt 
keksintöä), hän loi kaukoputken, joka kykeni kolminkertaiseen 
suurennokseen. Eräiden muutosten jälkeen hänen keksintönsä 
kykeni kymmenkertaiseen suurennokseen. Venetsiassa hän esitteli 
kaukoputken ominaisuuksia hämmästyneelle senaatille.

Galilein suuri oivallus oli luoda synergiaa teoreettisen tieteen 
ja käytännön tekniikan välille. Kaukoputken, tai teleskoopin, 
keksimisen ansiosta hän saattoi tarkkailla tähtiä ja planeettoja 
selvemmin ja tarkemmin kuin siihen asti oli ollut mahdollista. 
Galilei havainnoi Kuuta kaukoputkellaan ja näki auringon nousut 
ja -laskut Kuussa. Puolikuun aikana hän havaitsi myös vuoria Kuun 
pinnalla. Tuolloin ihmiset uskoivat, että Kuu oli tasainen valkoinen 
kristallipallo. Hänen kuusi akvarellityötään julkaisussa Sidereus 

Nuncius osoittavat hänen havainneen, että Kuun pinta koostuu 
laaksoista, tasangoista ja vuorista, kuten Maankin pinta.

Myöhemmin hän havaitsi Venuksen vaiheet. Yksi hänen varhai-
sia löytöjään oli Jupiteria kiertävät pienkappaleet, joita hän kutsui 
Medicien satelliiteiksi kunnianosoituksena Medicin perheelle. 
Se, että nämä satelliitit kiersivät selvästi Jupiteria eivätkä Maata, 

antoi konkreettisen viitteen siitä, että maakeskeistä aristoteelista 
maailmankaikkeutta oli syytä epäillä.

Tämä oli merkittävä tuki Kopernikuksen teorialle aurinkokun-
nasta, jossa maapallo kiersi Aurinkoa ja Kuu vuorostaan Maata, 
aristoteelisen maailmankuvan sijaan, jossa Maa on kaiken liikkeen 
keskus ja taivaankappaleet kiertävät Maan ympärillä. Innovatiivista 
oli myös Linnunradan havainnointi. Kaukoputken avulla Galilei näki, 
että Linnunrata muodostuu yksittäisistä tähdistä ja hän päätteli, 
että nämä eivät voi olla samalla etäisyydellä maasta kuin yötaivaalta 
hyvin erottuvat kiintotähdet, kuten Aristoteles oli väittänyt.

Galilei havaitsi myös auringonpilkut. Hänen mielestään au-
ringonpilkut olivat tummia muuttuvia ja epäsäännöllisiä alueita 
Auringon pinnalla. Se, että Auringon pinta oli epäsäännöllinen 
ja että nämä suhteet muuttuivat ajan mukana, oli näyttö siitä, 
että Ptolemaioksen teoria (muuttumattomista ja täydellisistä 
taivaankappaleista) oli väärä.

Galileo Galilei oli kiinnostunut matemaattisesta lähestymis-
tavasta liikkeen tutkimisessa. Varhaisesta iästä alkaen hän alkoi 
analysoida ja kritisoida Aristoteleen fysiikkaa, jota hän oli opiskellut 
ja piti parempana kokeellista lähestymistapaa. Tiedämme, että 
Galilei alkoi opiskella heiluriliikettä vuonna 1581 sen jälkeen, kun 
hän oli havainnoinut kattolampun heiluriliikettä Pisan katedraalissa.

Galilei tajusi, että heilurin värähtelytaajuus oli riippumaton 
liikkeen laajuudesta ja hän yritti löytää suhteen heilurin pituuden, 
painon ja ajan välillä. Hän halusi tietää lampun heilahtelujen keston 
ja lopuksi hän mittasi sekä suurten että pienempien lamppujen 
värähtelytaajuuksia.

Galilei löysi siis jotain, mitä kukaan ei ennen ollut koskaan 
huomannut: värähtelyn aikaväli oli täsmälleen sama kaikilla (sa-
manmassaisilla) lampuilla. Heiluria voitaisiin käyttää mittaamaan 
aikaa ja soveltaa vaikka pulssin laskemiseen. Vuonna 1641 Galilei 
ehdotti heilurin käyttöä kellojen säätämiseen. Tämä heilahdusliik-
keen lainalaisuus, jota voitaisiin sitten käyttää ajan mittaamiseen ja 
kellojen säätämiseen teki hänestä hetkessä kuuluisan.

Galileo Galilei – Kuun vaiheet.
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SatelliittinaviGointijärjeStelmä Galileo
Eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä on nimetty Gali-

leoksi, kunnianosoituksena varhaisen tähtitieteellisen navigoinnin 
kehittäjälle. Galileo tulee osaltaan varmistamaan Euroopan riippu-
mattomuutta alueella, josta on tullut kriittinen talouden ja ihmisten 
hyvinvoinnin näkökulmasta. 

On syytä huomata, että Yhdysvallat (GPS) ei ole ainoa maa, 
joka on rakentamassa omaa satelliittinavigointijärjestelmää. Mo-
net maat ovat kehittämissä omia navigointijärjestelmiään ja on 
tärkeää, että Eurooppa ei jää tämän kehityksen ulkopuolelle. On 
hyvin epätoivottava skenaario, että Eurooppa jäisi ilman niitä talou-
dellisia ympäristöllisiä, innovatiivisia, tutkimuksellisia ja työllisyyttä 
lisääviä mahdollisuuksia, jotka oma satelliittinavigointijärjestelmä 
mahdollistaa.

Eurooppalaiset ovat niin riippuvaisia   jokapäiväisessä elämäs-
sään satelliittinavigoinnista, että paikannuspalvelun heikentäminen 
tai sulkeminen tarkoittaisi valtavia tulonmenetyksiä liike-elämässä, 
pankkitoiminnassa, kuljetuksissa, ilmailussa ja viestintäpalveluissa 
sekä heikennyksiä tie- ja lentoliikenteen turvallisuudelle jne.

Galileo-järjestelmän avulla Euroopalla on myös mahdollisuus 
hyödyntää satelliittinavigoinnin hyötyjä enemmän kuin muutoin 
olisi mahdollista. Galileo auttaa Eurooppaa ylläpitämään ja kehit-
tämään osaamistaan avaruus- ja soveltavilla sektoreilla ja varmis-
tamaan talouskasvua ja työpaikkoja. Riippumattomat selvitykset ja 
markkinaennusteet osoittavat, että uudet tehokkaammat kuljetuk-
set, parempi tienpito, vähenevät liikennesaasteet ja tehokkaampi 
pelastustoimi ovat arvoltaan jopa 90 miljardia euroa ensimmäisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana.

Galileo- ja GPS-signaalien yhteiskäyttö kaksoisvastaanottimissa 
avaa oven uusille sovelluksille, jotka vaativat korkeampaa tarkkuutta 
kuin tällä hetkellä on saatavilla yksin GPS:n avulla. Tähän kuuluu 
esimerkiksi sovellukset, joiden avulla voidaan ohjata sokeita, 
menestyksekkäiden pelastustoimien toteuttaminen vuoristossa, 
Alzheimerin taudista kärsivien olinpaikan selvittäminen jne.

Galileo lyhyeSti:  
tarkkuuS, SaatavuuS, kattavuuS
– Tarkkuus: GPS:n ja Galileon yhteiskäytössä suurempi määrä satel-

liitteja tarjoaa paremman tarkkuuden. Useimmissa sijainneissa 
kuudesta kahdeksaan Galileo-satelliittia on näkyvissä. Tämä mah-
dollistaa paikannuksen muutaman senttimetrin tarkkuudella. 
Saatavuus: Suuri määrä satelliitteja parantaa signaalien saata-
vuutta myös korkeasti rakennettujen kaupunkien keskustoissa.

– Kattavuus: Galileo antaa myös paremman kattavuuden korkeilla 
leveysasteilla kuin GPS, satelliittien sijoittelusta johtuen. Tämä 
hyödyttää erityisesti Pohjois-Eurooppaa.

Galileon arkkitehtuuri
Valmis Galileo-infrastruktuuri koostuu seuraavista osa-alueista:
– 30 satelliittia. Jokainen satelliitti sisältää varsinaisen navigointi-

järjestelmän sekä etsintä- ja pelastuslähettimen
– 30–40 sensoriasemaa
– 3 ohjauskeskusta
– 9 Maa-satellitti asemaa
– 5 telemetria-, seuranta- ja komentoasemaa (TT&C).

Galileon toteuttaminen johtaa suurempaan palvelujen luotetta-
vuuteen ja toimintavarmuuteen. Se myös parantaa huomattavasti 
signaalien todentamista ja toiminnallisuuden eheyttä ja läpinä-
kyvyyttä. Päivä päivältä näemme uusia mahdollisia sovelluksia 
ja tämä valtava markkina tavoittaa 3 miljardia käyttäjää vuoteen 
2020 mennessä.

Galilein kehittelemä 
”geometria- ja sotilas-
harppi” vuodelta 1604. 
Kahdesta viivaimesta 
muodostuva harppi oli 
merkittävä apu kulmien, 
etäisyyksien, korkeuk-
sien ja kaltevuuksien 
mittaamisessa. sitä 
voidaan hyödyntää myös 
valuuttakurssien ja 
korkojen laskemiseen.

vapaamuotoinen käännös: ari Laitala 
alkuperäisartikkeli: http://www.clge.eu/documents/
events/130/13_03_22_CLGe_Galileo_Galilei_1.0.pdf


