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rofessori Franz von Feilitzsch 
seisoo häikäisevän kevätau-
ringon paisteessa Euroopan 
syvimmän kaivoksen pääl-
lä Pyhäsalmella Oulun ja Jy-
väskylän puolivälissä. Hän 
on täsmälleen oikeassa pai-
kassa, sillä Auringosta tulee 

kirkkauden lisäksi pienen pieniä alkeishiuk-
kasia, neutriinoja, ja niitä olisi hyvä mitata 
Pyhäsalmen kaivoksen pohjalla.

Paikka on hänelle tuttu, sillä hän on käynyt 
täällä usein ennenkin. Von Feilitzsch ei kui-
tenkaan ole erityisen kiinnostunut kaivok-
sen nykyisistä tuotteista, kuparista ja sin-
kistä, vaan siitä, kuinka hyvin suomalainen 
peruskallio soveltuisi alkeishiukkasten tut-
kimiseen. Hyvin heikosti muiden hiukkas-
ten kanssa vuorovaikutuksessa olevia neut-
riinoja sataa jatkuvasti avaruudesta Maahan, 
mutta niiden havaitseminen ja tutkiminen 
on erittäin vaikeaa ja vaatii äärimmäisen va-
kaat olot syvällä maan alla, missä maanpin-
nan melskeet eivät häiritse mittauksia.

Münchenin teknillisen korkeakoulun pro-
fessori on Euroopan johtavia neutriinofysii-
kan asiantuntijoita. Hän johtaa suunnittelu-
vaiheessa olevaa LENA-koetta, joka on osa 
Euroopan komission rahoittamaa moni-
kansallista Laguna-hanketta. Lagunan teh-
tävänä on suunnitella Eurooppaan kolme 
maanalaista laboratoriota ja löytää niille pai-
kat. Tarjolla on Pyhäsalmen lisäksi erilaisia 
maanalaisia kohteita seitsemässä muussa 
maassa. Mukana on sekä kaivoksia että lii-
kennetunneleita.

Tuikahduksia maan uumenissa
Pyhäsalmi on varteenotettava vaihtoehto  
LENA-laboratorion sijoituspaikaksi, sillä 

kallioperä on vankkaa ja vakaata, ja siihen 
voidaan rakentaa suurempia luolia ja edul-
lisemmin kuin mihinkään muuhun vaihto-
ehtoiseen paikkaan. Kaivoskäytävät ovat jo 
valmiina 1 400 metrin syvyyteen.

Jos laboratorio sijoitetaan Pyhäsalmelle, 
kaivoksen pohjan tuntumaan, 500 metrin 
päähän itse louhoksesta, rakennetaan valtava 

tuikeilmaisin. Se on 100 metriä korkea, läpi-
mitaltaan 30-metrinen säiliö, joka on täynnä 
”tuikeainetta”, öljymäistä hiilivetyä. Koko ko-
meuden paino voi olla jopa 100 000 tonnia.

Nimensä ilmaisin on saanut siitä, että 
neutriinon osuma saa aikaan hyvin pienen 
valontuikahduksen täyteaineessa. Nestet-
tä tarvitaan valtava määrä sen vuoksi, että 

Maailmankaikkeus
Pyhäsalmen kaivokseen saatetaan upottaa valtava sammio, 
jonka avulla selvitetään maailmankaikkeuden olemusta.

selviää Pyhäsalmella?
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Tuikeilmaisin tarvitsee noin 115 metriä korkean 
luolan, jonka läpimitta on 50 metriä. Jos ilmaisin 
sijoitetaan Pyhäsalmelle, se tulee nykyisen kaivoksen 
pohjatasolle, noin puolen kilometrin päähän kaivoksesta.
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kaivos on 
Euroopan syvin 
ja sinne on 
mahdollista 
louhia suurempia 
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Myonieriste. 
Päällä muoviset 
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tuikahdus syntyy äärimmäisen harvoin: tyy-
pillinen saalis voi olla muutama havainto 
päivässä. Noita tuikkeita tutkimalla ja tul-
kitsemalla päästään muun ohella ”katso-
maan Auringon sisään”, eli etsimään tietoa 
neutriinojen alkulähteestä, Auringon sisä-
osista. Tietoja voidaan saada myös muualta 
avaruudesta, esimerkiksi supernova-räjäh-
dyksistä.

Professori von Feilitzsch ei kuitenkaan lu-
paa mitään.

”Me tiedemiehet keskitymme siihen, mi-
kä on objektiivisesti – siis tieteen kannalta 
– paras paikka, mutta en voi kommentoida 
sitä, mihin laboratorio loppujen lopuksi si-
joitetaan. Olen varsin tyytyväinen Pyhäsal-
men infrastruktuuriin ja täkäläiseen myön-
teiseen asenteeseen hankettamme kohtaan, 
mutta lopullisen sijoituspäätöksen tekevät 
poliitikot EU:ssa ja isäntämaassa.”

Von Feilitzschin ja muiden tiedemiesten 
tehtävänä on laatia poliittisen päätöksen 

LENA-kokeen johtaja, professori 
Franz von Feilitzsch, tuntee hyvin Py-
häsalmen kaivoksen ja muut hiukkasla-
boratorioksi soveltuvat eurooppalaiset 
luolat, mutta ei kommentoi niiden pa-
remmuusjärjestystä. Laboratorion pai-
kan päättävät poliitikot EU:ssa.
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pohjaksi raportti, jonka on määrä valmis-
tua ensi lokakuussa. Sijoituspaikkapäätös-
tä odotetaan ensi vuoden keväällä, ja raken-
nustöihin päästäisiin noin vuonna 2013. 
Tällä aikataululla laboratorio 
olisi valmis suunnilleen vuon-
na 2020. LENA-laboratorion 
kustannusarvio on noin 500 
miljoonaa euroa, ja sen tuot-
tama hyöty sijoittamispaikka-
kunnalle on arvioitu 200–300 
miljoonaksi euroksi 5–10 vuo-
den aikana.

Kaupunki mukana
Laguna-hankkeessa on muka-
na yli 20 instituuttia kymme-
nestä maasta. Suomalaisina 
osapuolina ovat Oulun ja Jyväs-
kylän yliopistot sekä teknise-
nä asiantuntijana Kalliosuun-
nittelu Oy. Oulun yliopisto on 
tehnyt Pyhäsalmen kaivokses-
sa maanalaisen fysiikan tutki-
musta vuodesta 1997 lähtien. 
Kaivoksessa on tutkittu pie-
nehköissä kokeissa myoneita 
ja gammasäteilyä, ja parhail-
laan sinne rakennetaan yhdes-
sä Jyväskylän yliopiston, Venä-
jän tiedeakatemian ja Århusin 
yliopiston kanssa kosmista sä-
teilyä tutkivaa EMMA-koetta, 
jonka tutkimuspiste sijoitetaan 
85 metrin syvyyteen.

Pyhäjärven kaupunki on 
myös aktiivisesti mukana hank-
keen valmistelussa ja lobbaa-
misessa.

”Se on meille erittäin var-
teenotettava suunnitelma, joka 
turvaisi työnteon jatkuvuuden 
Pyhäsalmen kaivoksessa myös 
sitten, kun malmivarat ehty-
vät”, sanoo kaupunginjohtaja 
Pekka Pietiäinen.

Kaupungissa on arvioitu, 
että laboratorion rakentami-
nen tarjoaisi parhaimmillaan 
200–300 työpaikkaa. Tieteen-
teon alettua pysyviä tutkijan-
virkoja olisi ehkä 40–50, ja yl-
läpitohenkilökuntaa saman 
verran.

”Aika monet tutkijat voisivat 
tehdä myös etätyötä Pyhäsal-
men laboratorion tutkimusten pohjalta, 
ja paikan päällä kävisi runsaasti kansain-
välisiä vierailijoita”, arvioi Oulun yliopis-
ton nykyisen tutkimuksen projektipääl-
likkö Timo Enqvist. Nykyisin Pyhäsalmen 
hiukkastutkimuksissa on mukana tois-
takymmentä tutkijaa, eli selvästi vähem-

män kuin muissa mahdollisissa sijoitus-
paikoissa.

Pietiäinen uskoo, että jos LENA-labora-
torio saadaan Pyhäsalmelle, sille voi tulla 

myös jatkoa. Laguna-hankkeessa etsitään 
tiloja myös kahdelle muulle hiukkaslabo-
ratoriolle, jotka ovat nimeltään Memphys 
ja Glacier. Memphysissä täyteaineena käy-
tetään vettä, Glacierissa nestemäistä argo-
nia, ja laboratoriot eroavat LENAsta myös 
sijoitussyvyytensä puolesta. On mahdollis-

ta, joskaan ei kovin todennäköistä, että sa-
maan paikkaan sijoittuisi useampi kuin yk-
si laboratorio, Enquist kertoo.

Uusia tutkimuskohteita ovat maapallon 
sisuksista tulevat geo- eli maa-
neutriinot, jotka avaavat paljon 
parempia tutkimusmahdol-
lisuuksia oman planeettam-
me sisuskaluista ja energiois-
ta kuin porausreiät, jotka ovat 
oikeastaan vain pintaraapai-
suja. Myös maaneutriinojen 
havaitseminen vaatii häiriöt-
tömän mittauspaikan. Eräs tu-
levaisuuden näkymä on myös 
se, että Sveitsin CERN-hiuk-
kaskiihdyttimestä lähetetään 
hiukkasia, joita voidaan vas-
taanottaa ja tutkia riittävän 
etäällä niiden kuljettua maan-
kuoren läpi.

Ydinvoimalaa ei lähelle
Pyhäsalmen kaivoksen omistaa 
nykyisin kanadalainen Inmet 
Mining Corporation, joka sekin 
on ottanut myönteisen kannan 
mahdolliseen laboratorioon. 
Kaivosyhtiön ja tiedemiesten 
neuvotteluissa on tultu siihen 
tulokseen, ettei kaivostoiminta 
häiritsisi noin puolen kilomet-
rin päähän louhoksesta sijoitet-
tavaa laboratoriota. Sitä paitsi 
näillä näkymin kaivostoiminta 
saattaa loppua Pyhäsalmella jo 
vuonna 2016, eli ennen labora-
torion valmistumista.

Yksi mutka matkassa kuiten-
kin vielä on: laboratorion lähel-
le ei haluta ydinvoimalaa aina-
kaan 300 kilometrin säteellä, 
koska se voisi häiritä mittauk-
sia. ”Olisi vaikea selvittää, tule-
vatko hiukkaset Auringosta vai 
ydinvoimalasta”, Enqvist tiivis-
tää.

Kuudennen ydinvoimalan 
eräänä sijoitusvaihtoehtona on 
Pyhäjoen kunta, joka sijaitsee 
joen alajuoksulla, noin 150 ki-
lometrin päässä Pyhäjärvestä 
ja Pyhäsalmesta. Pyhäjoella on 
oltu huolissaan siitä, tärvelee-
kö Pyhäsalmen mahdollinen 
hiukkaslaboratorio kunnan voi-

malahankkeen, ja Pyhäjärvelläkin myön-
netään, että hankkeet ovat keskenään ris-
tiriidassa.

Kaupunginjohtaja Pietiäinen kuitenkin 
pitää mahdollisena molempien toteutta-
mista, jos rakentamis- ja toiminta-aikatau-
lut saadaan sovitetuksi yhteen. SK

Mikä on universumi?
               Hiukkastutkimus on perustutkimusta, jos mikä, 
               sillä siinä etsitään vastauksia koko universumin 
               syntyhistoriaan. Myös Laguna-projektissa vastat-
tavat kysymykset ovat hyvin perustavaa laatua, sinänsä 
yksinkertaisia, mutta vaikeita vastata: Mistä universumi 
koostuu ja erityisesti, mitä on pimeä aine? Onko protoneil-
la jokin elinaika? Mitä ominaisuuksia neutriinoilla on? Mikä 
niiden tehtävä on kosmisessa evoluutiossa? Mitä ne voivat 
kertoa Auringon ja Maan sisäosista sekä supernova-räjäh-
dyksistä? Mistä kosmiset säteet ovat alun perin lähtöisin? 
Voidaanko painovoima-aaltoja tutkia ja mikä on painovoi-
man olemus?

Tieto näistä asioista on edelleen hyvin ohutta. Neutriinot 
keksi teoreettisesti Wolfgang Pauli vuonna 1932, mutta pit-
kään vaikutti siltä, ettei niitä pystytä käytännössä todenta-
maan. Sittemmin kuitenkin havaittiin, että neutroneja syn-
tyy ydinreaktorissa niin valtavia määriä, että edes jokunen 
niistä pystytään havaitsemaan valtavasta nestemäärästä.

Nykytiedon mukaan neutriinot ovat hyvin pieniä, erittäin 
läpitunkevia mutta vaarattomia alkeishiukkasia. Niiden 
heikko vuorovaikutus tarkoittaa sitä, että ne pystyvät 
läpäisemään melkein mitä tahansa materiaa. Niihin ei 
vaikuta magneetti eivätkä sähkökentät, eikä juuri paino-
voimakaan.

Pitkään luultiin, ettei neutriinoilla ole lainkaan mas-
saa, mutta tiedemiehet Ray Davis ja Masatoshi Koshiba, 
pystyivät todistamaan äärettömän pienen massan olemas-
saolon tutkiessaan Auringosta ja eräästä supernovasta 
saapuneita neutriinoja. Davis ja Koshiba saivat työstään 
fysiikan Nobel-palkinnon vuonna 2002.
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