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Tervetuloa
Aikavaellukselle
Toimituskunta

Ihmisen muisti on lyhyt. Omat ja kenties iso-
vanhemmilta siirtyneet muistot ja mielikuvat 
ylettyvät ehkä sata, korkeintaan kaksisataa 
vuotta ajassa taaksepäin. Menneisyyden tun-
temuksemme perustuukin lähes kokonaan 
ihmiskunnan kollektiiviseen muistiin, eli 
kykyymme kommunikoida ja siirtää tietoa 
yksilöltä ja sukupolvelta toiselle.

Kollektiivisen muistin kapasiteetti ja tark-
kuus ovat parantuneet huimasti kirjoi-
tustaidon kehittymisen myötä noin 5000 
vuotta sitten. Muistiin merkityn tiedon hyö-
dyllisyyttä ja tarpeellisuutta kuvastaa se, 
että kirjoitustaito on keksitty useita kertoja 
eri puolilla maailmaa, mm. Mesopotamias-
sa, Egyptissä ja vanhassa Inka-kulttuurissa.  
Jo ennen kirjoitustaidon keksimistä viestejä 
ja tietoa voitiin tallettaa ja siirtää eteenpäin 
kuvien muodossa. Esihistorialliset piirrok-
set, piktograafit, ovat luoliin ja kallioiden 
seiniin piirrettyjä kuvia, joiden kautta meil-
le on säilynyt tietoa jopa 30 000 vuoden 
takaa.

Muistojen ja kollektiivisen muistin lisäk-
si meillä ihmisillä on geneettinen muisti. 
Siihen tallentuneet tiedot kertovat selviy-
tymisstrategioista, eli hyödyllisistä ominai-
suuksista ja kyvyistä sekä lajimme kehityk-
sen eri vaiheista.  Monet näistä ovat peräisin 
Afrikan savanneilta, joilla nykyihminen ke-
hittyi esi-ihmisistä noin 200 000 vuotta sit-
ten. Nykyihmisen kehitys on kuitenkin vain 
viimeisin askel lajimme historiassa. Meitä 

ovat edeltäneet apinaihminen ja kädelli-
set nisäkkäät, nämä taas ovat kehittyneet 
pienistä nisäkkäistä ja nämä edelleen mui-
naisista matelijoista, laakamadoista ja yksi-
soluisista eliöistä. Ketjun alkupäässä ovat 
alkeelliset yksisoluiset, jotka sijoittuvat kai-
ken elämän yhteiseen alkuhistoriaan. 

Olemassa olomme juontaa kuitenkin juu-
rensa pidemmälle kuin elämän syntyyn 

maapallolla: eliökunnan kehitys liittyy sau-
mattomasti myös ilmastoon, ilmakehään, 
Maahan ja maailmankaikkeuteen. Nämä 
kaikki, sekä lisäksi aika, jonka mukana kul-
jemme eteenpäin, saivat alkunsa alkurä-
jähdyksessä (engl. Big Bang) 13,7 miljardia 
vuotta sitten.  Tuolloin syntyi materia sekä 
energia ja niistä luonnonlait, joiden myötä 
maailmankaikkeus on kehittynyt. 

Ajan kuluessa maailmankaikkeus ja kotipla-
neettamme ovat muuttuneet valtavasti. 
Maan pinnanmuodot ja ilmasto ovat jatku-
vassa muutostilassa. Elämää tällä planee-
talla on ollut olemassa noin neljän miljar-
din vuoden ajan, ja myös eliökunnan lajit 
ovat jatkuvasti muuttuneet. Tämä muutos-
prosessi on tuottanut maailman jossa nyt 
elämme. Nykyhetki kuuluu osana tähän 
jatkuvaan muutosprosessiin.

Tämän kirjan sivuille olemme koonneet 
merkittäviä tapahtumia maailmankaikke-
uden, Maan sekä eliökunnan kehityksen 
varrelta. Lisäksi olemme huomioineet tähti-
tieteen, geologian ja biologian vaikutukset 
toisiinsa. 

Maailmanhistorian mittakaavan havainnol-
listamiseksi olemme merkinneet tärkeät ta-
pahtumat aikajanalle. Aikajana muodostuu 
13,7 kilometriä pitkästä vaellusreitistä, Ai-
kavaelluksesta, jossa 1 km vastaa miljardia 
vuotta ja 1 metri miljoonaa vuotta. Vaellus 
lähtee Tuorlan observatoriolta, alkurä-
jähdystä kuvaavasta pisteestä, ja päättyy 
Turun yliopistolle, nykyhetkeä kuvaavaan 
pisteeseen. Reitin varrelle on asetettu 
merkkikivet kuvaamaan merkittävien ta-
pahtumien ja muutosten ajankohtia.

Antoisia luku- ja vaellushetkiä!Kuva: Ari Brozinski
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Aika ennen Maan syntyä
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Alkuräjähdyksestä
Maahan – lyhyt
historia
Esko Gardner & Harry Lehto

Maailmankaikkeus on sinänsä mielenkiin-
toinen paikka. Se rakentuu pienemmästä 
suurempaan, vaikka usein luokittelu on ni-
menomaan toiseen suuntaan. Maailman-
kaikkeuden maatuskanukke koostuu super-
joukkojen muodostamista rakenteista, jotka 
muodostuvat galaksijoukoista, jotka muo-
dostuvat galaksiryhmistä, jotka muodostu-
vat yksittäisistä galakseista, jotka puolestaan 
muodostuvat tähdistä.

Maailmankaikkeuden alku oli dramaatti-
nen. Sitä ei ollut näkemässä eikä kuulemas-
sa kukaan. Ei ollut valoa eikä ääntä. Tiede ei 
pysty vastaamaan kysymyksen: mistä maa-
ilmankaikkeus tuli? Erilaisia arvioita on, 
mutta niitä ei ole pystytty varmentamaan 
kokeellisesti. Aivan ensimmäinen hetki on 
siis fysiikan ulottumattomissa. Kun oli kulu-
nut lyhin mitattavissa oleva aika, Planckin 
aika, alkoivat asiat tapahtua nopeasti. 

Maailmankaikkeuden alkuhetket voidaan 
jakaa osiin, joista jokainen kestää valtaisas-
ti enemmän kuin edellisen osan tapahtu-
mat. Hetken murusten edetessä maailman-
kaikkeus kasvaa ja sen lämpötila ja tiheys 
laskevat nopeasti. Tapahtumat etenevät 
tietyssä järjestyksessä. 

Kun on kulunut aika, joka hyttyseltä menee 
yhteen siivenlyöntiin, noin yksi sekunnin 
tuhannesosa, on maailmankaikkeus käynyt 

läpi kehityksessään jo kuusi merkittävää 
vaihetta. Seuraavan sadan sekunnin ku-
luessa muodostuvat alkuaineiden keski-
osat, ytimet. Kun 
aikaa on kulunut 
380 000 vuotta, 
pääsee valo liik-
kumaan vapaasti 
m a a i l m a n k a i k -
keudessa, maail-
mankaikkeus tu-
lee läpinäkyväksi, 
mitä se on nyt ol-
lut 13,7 miljardia 
vuotta.

Alussa oli siis jo-
tain. Emme oikein 
ymmärrä, mikä 
johti alkuräjäh-
dykseen, mutta se 
on nykyisin vallit-
seva teoria siitä, 
mistä fyysinen 
maailmankaikke-
us on ylipäätään 
lähtöisin. Alkurä-
jähdyksen alku-
sekunteina muo-
dostunut vety ja 
helium täyttävät 
vielä 13,7 miljardia vuotta myöhemminkin 
maailmankaikkeutta. Maailmankaikkeus 
jäähtyi laajentuessaan ja saavutettiin tilan-
ne, jossa kaasu pystyi painovoiman aiheut-
tamana luhistumaan tähdiksi.

Ensimmäiset tähdet, joista käytetään ni-
mitystä populaatio III, koostuivat vedystä, 
heliumista ja litiumista. Muita alkuaineita 
ei ollut vielä muodostunut. Näitä tähtiä ei 
ole onnistuttu löytämään.

Tähdissä syntyi alkuaineita heliumista 
rautaan ja nikkeliin.  Raskaammat alku-
aineet raudasta uraaniin ja toriumiin asti 

syntyivät ensimmäisten tähtien räjähtä-
essä supernovina. Heliumia raskaampia 
alkuaineita on arvioitu olevan 2 % maa-
ilmankaikkeuden näkyvästä massasta, 
kun taas vetyä on 74 % ja heliumia 24 %. 
Galaksit pystyivät muodostumaan vasta 
toisen sukupolven (populaatio II) tähtien 
muodostuessa. Vanhimmat havaitut galak-
sit ovat noin 13,2 miljardia vuotta vanho-
ja. Tämän ikäisiä ovat myös Linnunradan 
vanhimmat tähdet. Vähitellen seuraavien 

Kukaan ei tiedä tarkalleen miltä alkuräjähdys näytti. Kuvassa on taitei-
lijan näkemys siitä, miltä maaillmankaikkeuden alkuvaiheiheet saattoi-
vat näyttää.  Kuva: Ari Brozinski
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miljardien vuosien aikana ja painovoiman 
vaikutuksesta alkoivat galaksiryhmät ja ga-
laksijoukot muodostua. Suurimmat raken-
teet, superjoukot muodostuvat hitaasti. 
Näiden valtaisien rakenteiden muodostu-
mista hallitsee suvereenisti pimeän aineen 
aiheuttama painovoima. Näkyvä, baryoni-
nen aine seuraa pimeää ainetta viiveella.  
Toisen sukupolven tähtien räjähtäessä syn-
tyi paljon lisää hiiltä, happea, typpeä ja 
muita elämälle välttämättömiä alkuainei-
ta. Uusimpien tähtisukupolvien, jotka ovat 
nimestään huolimatta hyvin vanhoja, on 
mahdollista synnyttää ympärilleen kivipla-
neettoja. Esimerkiksi Maa on Auringon ym-
pärille muodostunut kiviplaneetta

Aurinkokunnan synty

Linnunrataamme kiertää kaasupilvi, joka 
on tähtitieteellisellä asteikolla tiheä, muu-
tama miljoona atomia kuutiometriä koh-
den. Pilvi on kuitenkin harvempaa ainetta 
kuin missään tyhjiöpumpussa Maan päällä 
voidaan saavuttaa. Noin valovuoden kokoi-
nen hitaasti pyörivä alue tuntee sisäistä ve-
tovoimaa ja se alkaa painua kasaan oman 
sisäisen vetovoimansa aiheuttamana.

Noin 100  000 vuodessa pilvi on romahta-
nut pyöriväksi esiplanetaariseksi kertymä-
kiekoksi. Keskinäisten törmäysten johdos-
ta kaasussa olevat pölyhiukkaset asettuvat 
ohueen tasoon, ne sedimentoituvat. Pyö-
rivässä kiekossa keskitason lämpötila ja 
paine ovat korkeampia kuin kiekon ylä- ja 
alareunoilla. Lisäksi paine ja lämpötila kas-
vavat voimakkaasti kohti kiekon pyörähdy-
sakselia. 

Samalla kun kiekossa alkavat pölyhiukka-
set keskinäisten törmäysten seurauksena 

kasvaa isommiksi kiviksi, nousee kiekon 
keskellä olevan esiauringon lämpötila. Kun 
lämpötila kiekon keskipisteessä nousee 
noin neljään miljoonaan asteeseen, alkavat 
ydinreaktiot. Aurinko on syntynyt. 

Samaan aikaan planeettojen rakennuspa-
likat esiplaneetat ja protoplaneetat ovat 
muodostuneet kertymäkiekossa. Aurinko 
”puhaltaa” aurinkotuulen avulla kevyet 
kaasut, vedyn ja heliumin, kauemmas Au-
ringosta. Kiekko on edelleen sen verran 
tiheä, ettei se tuhoudu hetkessä. Kiekon 
sisäosa on kuuma. Esiplanetaarisen kiekon 
sisäreunan lämpötila on reilusti yli 1000 °C, 
ja kiekon sisäosista ovat haihtuneet kaikki 
haihtuvat aineet, kuten hiilidioksidi, typpi-
dioksidi ja vesi. Kertymäkiekon ulko-osissa, 
noin 4–5 AU:n ulkopuolella on kiekon läm-
pötila sen verran kylmempi, että vesijää 
säilyy. 

Maa syntyy aineesta, jota on noin 0,8–1,3 
AU:n etäisyydellä Auringosta. Maan syn-
ty on varsin murskaava tapahtuma. Eri 
kokoisia kiviä törmää syntyvään Maahan. 
Kertymäkiekko kestää noin 10 miljoonaa 
vuotta Auringon syttymisestä. Tämän jäl-
keen kappaleiden törmäykset Maahan har-
venevat, mutta törmäävien kappaleiden 
koko kasvaa. Eräs viimeisistä isoista törmä-
yksistä on Kuun synnyttävä törmäys, jolloin 
Marsin kokoinen kappale törmäsi Maahan. 
Haihtuvat aineet, kuten vesi ja ilmakehän 
typpi saapuvat Maahan vasta myöhem-
min komeettojen ja asteroidien törmätes-
sä Maahan seuraavien satojen miljoonien 
vuosien aikana. Ilmakehän happi ilmestyy 
paljon myöhemmin ilmakehään, kun sy-
anobakteerit eli sinilevät alkavat tuottaa 
sitä hajottamalla vettä. 
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Maan syntyi vaihtelevan kokoisten kap-
paleiden törmäillessä toisiinsa Auringon 
ympärillä. Kuva: Fahad Sulehria.
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Alkuräjähdyksestä
tarkemmin
Esko Gardner & Harry Lehto

Maailmankaikkeuden täyttää nykyään 
himmeä taustasäteily, jonka säteilylämpö-
tila vastaa noin 3 Kelvinin (−270 °C) kap-
paleen säteilyä. Tämä säteily on jäänne 
maailmankaikkeuden alkuajoilta. Mallin-
tamalla säteilyn havaittuja ominaisuuksia 
voidaan laskea, että maailmankaikkeus 
syntyi 13,7 miljardia vuotta sitten. Tätä 
mallia tukevat myös muut tähtitieteelli-
set havainnot, eikä sen kanssa ristiriitaisia 
mittaustuloksia ole.

Käymme seuraavaksi läpi, mitä tuolloin 
alussa, maailmankaikkeuden ensisekun-
tien aikana, tapahtui. Jos teksti tuntuu 
ajoittain vaikealta ei kannata säikähtää. 
Moni asia on tähtitieteilijöille ja fyysikoil-
lekin vaikeaa. Ainoastaan teoreettisille 
kosmologeille ne ovat arkipäiväisiä. 

Ajan ja lämpötilan ilmaisemiseen käytetyt 
numerot ovat myöskin normaalin käsitys-
kyvyn ulkopuolella. Luku 1040 K tarkoittaa 
lämpötilaa 10 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 astetta, ja10-36 
sekuntia aikaa, joka on 0,000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 001 sekuntia.  
Tällaiset hyvin isot ja pienet luvut, joissa 
on paljon nollia, on helpompi kirjoittaa ly-
hennetyissä eksponenttimuodoissa.

Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdykses-
sä. Alussa maailmankaikkeus oli käsittä-
mättömän tiheä ja kuuma. 

Maailmankaikkeuden ensimmäiset 10-43 
sekuntia ovat vielä nykyfysiikan tietämyk-
sen ulkopuolella. Tuo Planckin aika on 
lyhin mitattavissa oleva aikayksikkö. On 
esitetty teoreettisia ajatuksia siitä, mitä 
ensimmäisessä sekunnin kymmenesosan 
septiljoonasosassa tapahtuu, mutta ko-
keellisesti niitä ei ole voitu varmentaa. 
Kaikki fysiikan perusvoimat – sähkömag-
neettinen voima, painovoima, sekä heikko 
ja vahva vuorovaikutus ovat yhtä. Planckin 
ajan loppuessa painovoima eli gravitaatio 
erkanee muista voimista. Maailmankaikke-
uden lämpötila on tällöin yli 1040 K.

Planckin ajan jälkeen alkaa suuri yhtenäi-
sepookki. Aineen massalla ja varauksella 
ei ole merkitystä. Suuri yhtenäisepookki 
päättyy, kun alusta on kulunut 10-36 s, jol-
loin vahva vuorovaikutus erkanee kahdes-
ta jäljelle jäävästä yhtenäisestä voimasta.

Nyt alkaa yksi maailmankaikkeuden ih-
meellisimpiä tapahtumia. Maailmankaik-
keus laajenee yli valonnopeudella. Inflaa-
tion aikana maailmankaikkeuden tilavuus 
kasvaa ainakin 1078-kertaiseksi 10-36 s ja 
10-32 s välisenä aikana. Tämän jälkeen ha-
vaittavan maailmankaikkeuden koko on 
ollut pienempi kuin koko maailmankaik-
keuden koko. Lisääntynyt tilavuus, sekä 
laajentumisen aiheuttama valtaisa poten-
tiaalienergian vapautuminen aiheuttavat 
ensimmäisten kvarkkien, antikvarkkien 
sekä gluoneiden synnyn. Inflaation päät-
tyessä maailmankaikkeuden täyttää tiheä 
kuuma kvarkki-antikvarkki-gluoni puuro. 

Inflaation jälkeen heikko vuorovaikutus ja 
sähkömagneettiset voimat ovat edelleen 
yhtä voimaa.

Seuraavan 10-12 sekunnin kuluessa syntyy 
eksoottisia hiukkasia kuten W-, Z- ja Higg-
sin bosoneita.

Lämpötila laskee tämän ajanjakson aikana 
noin 1028 asteesta 1015 asteeseen. Maail-
man tehokkaimmat hiukkaskiihdyttimet 
pystyvät selvittämään tämän aikajakson 
tapahtumia. Aikaisempiin maailmankaik-
keuden vaiheisiin ne eivät vielä pysty tun-
keutumaan. 

Heikko vuorovaikutus ja sähkömagneet-
tiset voimat ovat erkaantuneet toisistaan, 
kun maailmankaikkeudella on ikää vaivai-
set 10-12  sekuntia. Maailmankaikkeuden 
täyttävät kvarkit, gluonit ja leptonit kuten 
neutriinot, myonit ja elektronit. Tämän 
ajanjakson tapahtumat selittävät, miksi 
maailmankaikkeudessa on enemmän ai-
netta kuin vasta-ainetta. Kvarkkien aika-
kausi päättyy, kun maailmankaikkeudella 
on ikää 10-6 sekuntia.

Jäähtyvä mikrosekunnin ikäinen maail-
mankaikkeus on nyt sopiva paikka hadro-
nien eli protonien, neutronien ja mesonien 
muodostumiselle. Nämä hiukkaset muo-
dostuvat kvarkeista ja ne pysyvät koossa 
vahvan vuorovaikutuksen ansiosta. Kun 
maailmankaikkeuden lämpötila on pudon-
nut noin 1012 asteeseen, lakkaa hadronien 
syntyminen ja suuri osa niistä tuhoutuu 
hadroni-antihadroni-parien törmäyksissä. 
Tästä hadronien annihilaatiosta selviävät 
alkeishiukkaset muodostavat  maailman-
kaikkeuden näkyvän, baryonisen massan 
perustan.

Sekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa 
hadronien ja niiden vastahiukkasten an-
tihadronien törmäyksissä maailmankaik-
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keuteen syntyy paljon leptoneita. Neutrii-
nojen ja muiden hiukkasten keskinäinen 
vuorovaikutus loppuu. Syntyy neutriinois-
ta koostuva taustasäteily, joka on nykyisillä 
mittausvälineistöillä liian heikko havait-
tavaksi. Suuri osa elektroneista ja positro-
neista tuhoutuu keskinäisissä törmäyksissä 
muodostaen fotoneita, ”valohiukkasia”.

Samoihin aikoihin tapahtuu tähtien ke-
hitykseen ja elämän syntyyn syvällisesti 
vaikuttava tapahtuma. Syntyneistä neut-
roneista muodostuu seuraavan sadan se-
kunnin kuluessa keveiden alkuaineiden, 
lähinnä heliumin ja litiumin ytimiä. Vedyn 

ja heliumin suhteellinen määrä maailman-
kaikkeudessa saa sinetin. Vetyä on maail-
mankaikkeuden baryonien massasta noin 
74 %, heliumia noin 24 %, ja loput litiumia 
ja muita kevyitä alkuaineita.

Fotonien kausi maailmankaikkeuden her-
ruudessa kestää hulppeat 380 000 vuotta. 
Tämän pitkän jakson lopussa protonit, he-
liumytimet ja litiumytimet saavat ympäril-
leen elektroneja. Ensimmäiset sähkövara-
ukseltaan neutraalit atomit muodostuvat. 
Tästä alkuaineiden muodostuksesta johtu-
en, massan ja fotonien sisältämät energiat 
ovat tasapainossa.

Maailmankaikkeuden massaenergian sisäl-
löstä on noin 73 % pimeää energiaa, jonka 
luonnetta ei tunneta. Noin 23 % maailman-
kaikkeudesta on pimeää massaa. Pimeän 
massan teorian mukaan tämä aiheuttaa 
tiheiden alueiden tihentymistä ja harvojen 
alueiden tyhjentymistä ja on siten tärkeäs-
sä asemassa maailmankaikkeuden muo-
dostuksessa.  Noin 4 % maailmankaikkeu-
den massaenergian sisällöstä on näkyvää 
baryonista materiaa kuten tähtiä ja kaasu-
pilviä.

Eräitä alkuräjähdyksen jälkeisiä tapahtu-
mia tiiviisti aikajanalla esitettynä. Ennen 
ensimmäistä sekuntia ehti tapahtua lukuisia 
asioita, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet 
siihen, miltä maailma ympärillämme tänä 
päivänä näyttää. Piirros: Ari Brozinski.
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Sähkövaraukseltaan neutraalia vetyä ja 
heliumia syntyy. Elektroni-positroni parit 
tuhoavat toisensa rekombinaatiossa va-
pauttaen valoa. Valon jatkuva siroaminen 
aineesta loppuu. Valofotonit pääsevät va-
paasti avaruuteen. Kosminen taustasäteily 
syntyy. 

Kosminen taustasäteily

Taustasäteily löydettiin ikään kuin vahin-
gossa vuonna 1964, kun yhdysvaltalai-
set tiedemiehet Arno Penzias ja Robert 
Woodrow Wilson suuntasivat peilin taivaal-
le ja huomasivat, että heidän aineistossaan 
oli ylimääräistä radiokohinaa, joka vastasi 
noin 3 Kelvinin kappaleen säteilyä. Sätei-
lyä näytti tulevan joka puolelta taivasta 
oli sitten päivä tai yö. Arno Penzias esitti 
Nobel-esitelmässään, että ensimmäinen 
arvio taustasäteilystä juontaa juurensa 
kahden tutkijan, Gamowin ja hänen opis-
kelijansa Alpherin vuonna 1948 käytyyn 
kirjeenvaihtoon,  jossa Gamow arvioi, että 
maailmankaikkeuden alun lämpösäteily ei 
voi olla nykyisin korkeampi kuin 5 K.  Tämä 
arvio julkaistiin pian sen jälkeen Alpherin 
ja Hermanin yhteisjulkaisussa.

Turussa taustasäteilyn kohinaa voi kuul-
la yliopistonmäellä Markus Copperin Big 
Bang Echo -veistoksen kaiuttimista. Ko-
hinasta noin 1 % on lähtöisin kosmisesta 
taustasäteilystä. Veistos sijaitsee Aikavael-
luksen päätepisteessä. Syntyessään taus-

tasäteilyn säteilylämpötila oli 3000 K, ny-
kyisin se on jäähtynyt 2,725 Kelviniin. K on 
merkintä Kelvin-lämpötila-asteikolle, jossa 
sen nollapisteestä (0 K) käytetään nimitys-
tä absoluuttinen nollapiste. Tämä vastaa 
Celcius-asteikolla lämpötilaa -273,15 °C. 

Punasiirtymä (z)

Maailmankaikkeus venyy. Se ilmenee siten, 
että kaukaiset galaksit, tähdet, supernovat 
tai kosminen taustasäteily näyttävät etään-
tyvän meistä. Kun tällaisen oikein kaukai-
sen kohteen valoa mitataan, huomataan, 
että eri alkuaineiden aallonpituudet siitä 
lähteneen valon kirjossa ovat siirtyneet 
sinisestä kohti punaista. Sen valo on puna-
siirtynyt. Koska maailmankaikkeuden laa-
jenemisnopeus tunnetaan, mittaa puna-
siirtymän suuruus epäsuorasti etäisyyttä. 
Lisäksi, koska valo kulkee vain 300 000 ki-
lometriä sekunnissa, niin katsomme suuril-
la etäisyyksillä 

oikeasti pitkälle menneisyyteen ja suurilla 
punasiirtymillä olevat kohteet ovat mui-
naisia kohteita.  Avaruuden lähinaapurus-
tossa voidaan mitata esimerkiksi tähtien 
ikiä suoraan. 

Ilmiönä punasiirtymää voi myös syntyä, 
kun kohde ”lentää” poispäin meistä. Vas-
taavasti jos kohde tulee meitä kohti, niin 
näemme sen valon sinisiirtyneenä. Andro-
medan galaksin valo onkin sinisiirtynyttä, 
eli se liikkuu kohti kotigalaksiamme Lin-
nunrataa, ja törmää siihen muutaman mil-
jardin vuoden kuluttua.

13530 Ma, z=20

Kosmisen taustasäteilyn syntymisen jälkeen 
ei tähtiä tai linnunratoja ole valmiina. Niiden 
täytyy ensin syntyä tarjolla olevasta vety- ja 
heliumkaasusta. Nykykäsityksen mukaan 
tähdet syntyvät ensin. Ennen tähtien syntyä 
vallitsee pimeä aika, joka aistiemme mitta-

puulla katsottuna on todella pimeää. 
Punasiirtymän  z = 20 etäisyydel-

lä taustasäteilyn hehku vastaa 
lämpötilaltaan 55 K , eli -218 
°C asteisen kappaleen säteilyä. 
Säteily on siirtynyt alkuperäi-
sen taustasäteilyn tummanpu-

naisesta universaalista valosta 
syväjäähdytetyn maailmankaikke-

uden näkymättömän kaukoinfrapunan 
himmeäksi hehkuksi – eikä taivaalla ole yh-
tään tähteä.

Maailmankaikkeuden taustasäteilyn lämpötilaa on mitattu WMAP-luotaimella. Säteilyn läm-
pötila on lähes sama. Kuvassa näkyy WMAP:n kuvantamaa 13,7 miljardia vuotta vanhaa lämpöti-
lan vaihtelua. Kuvasta eri värisinä erottuvat pisteet ovat toimineet kasvualustana galakseille. 
Kuva: NASA / WMAP Science Team.
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Inflaatio

Universumin kehitys viimeisen 13,7 miljardin vuoden aikana. Vasemmalla on esitetty varhaisimmat hetket alkuräjäh-
dyksen jälkeen. Tätä seuraa inflaatio, jonka aikana Universumi kasvoi eksponentiaalisesti. Universumin laajeneminen 
hidastui vähitellen (suppilon koko ei kasva yhtä nopeasti kuin alussa). Kuva: NASA / WMAP Science Team.

Alkuräjähdys

Inflaation jälkihehku 
(380 000 vuotta alusta)

Pimeä aika

Planeetat, galaksit jne. 
kehittyvät

Pimeä energia, kiihtyvä  
laajeneminen

Ensimmäiset tähdet 
noin 400 miljoonaa 

vuotta lusta

WMAP-
luotain
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Ensimmäiset tähdet syntyvät (Pop. III). 
Aivan tarkkaa ensimmäisten tähtien syn-
tyajankohtaa ei tiedetä, koska niitä ei ole 
varmuudella vielä havaittu. Ne ovat isoja, 
painavia, kirkkaita ja lyhytikäisiä. Niissä 
on ainoastaan vetyä, heliumia ja litiumia. 
Muita alkuaineita syntyy tähtien sisäosien 
fuusioreaktioissa ja niiden räjähtäessä su-
per- tai hypernovina. Räjähtäessään suuret 
tähdet levittävät sisältönsä seuraavien täh-
tisukupolvien käyttöön. Pieniä tähtiä saat-
taa myös syntyä. Nämä voivat olla edelleen 
joukossamme muiden nuorempien tähtien 
seassa. 

Mikä on tähti?

Lähin tähtemme on Aurinko. Tähtien sisällä 
tapahtuu fuusioreaktioita. Tähti on tasapai-
nossa siten, että sen sisältä ulospäin suun-
tautuva säteilypaine on tasapainossa täh-
teä kasaan painavan vetovoiman kanssa. 
Mikäli tasapaino järkkyy voi tähti sykkiä, 
romahtaa tai räjähtää.

Fuusioreaktio

Fuusio on prosessi, jossa atomeita yhdistyy 
raskaammaksi atomiksi ja samalla vapau-
tuu energiaa. Tähtien sisällä tämä yleensä 
tarkoittaa sitä, että neljä vetyatomia yhdis-
tyy välivaiheiden kautta heliumatomiksi. 
Hiiltä syntyy, kun kolme heliumatomia tör-
mää samanaikaisesti toisiinsa. Vaikkei kyse 
ole varsinaisesta polttamisesta, niin usein 

puhutaan siitä, että tähti ‘polttaa’ vetyä he-
liumiksi.

Mikä on tähtipopulaatio?

Tähtitieteessä tähdet luokitellaan popu-
laatioihin. Suurin osa tähdistä kuuluu po-
pulaatioihin I ja II. Walter Baade nimesi 
nämä molemmat vuonna 1944 julkaistussa 
tutkimuksessa, jossa hän vertasi avoimi-
en ja pallomaisten tähtijoukkojen tähtiä. 
Myöhemmin osoittautui, että populaation 
I tähdet ovat nuoria ja metallirik-
kaita ja populaation II tähdet ovat 
vanhempia metalliköyhiä tähtiä. 

Tähtitieteen termistössä metalleik-
si kutsutaan hieman hämäävästi 
kaikkia heliumia raskaampia alku-
aineita. Nykyisin populaatioluokit-
telua käytetään myös ikäindikaat-
torina. On siis luonnollista, että 
vanhimpia eli ensimmäisiä tähtiä 
kutsutaan tällöin populaation III 
tähdiksi.

Supernova

Tähden ikääntyessä loppuu täh-
destä vety kesken. Se ei kuiten-
kaan heti tarkoita sitä, että tähden 
elämä päättyy siihen. Tähdet jat-
kavat muiden alkuaineiden, kuten 
heliumin, hiilen ja hapen fuusiota. 
Kun ison tähden keskiosa on muut-
tunut raudaksi, se ei pysty muodos-
tamaan

raskaampia aineita. Tähden sisäinen sätei-
lypaine lakkaa. Se romahtaa, mistä seuraa 
niin voimakas vastapotku, että tähti räjäh-
tää supernovana.  Se loistaa hetken kirk-
kaampana kuin sen oman galaksin kaikki 
muut tähdet yhteensä. 

Hypernova on supernova, jossa räjähtävän 
tähden massa on yli 100 kertaa Auringon 
massa. Pienet, auringonkaltaiset tähdet 
eivät räjähdä supernovina vaan muuttuvat 
lopuksi valkoisiksi ja mustiksi kääpiöiksi. 

Yhdistelmäkuva kirkkaimmasta havaittavasta super-
novajäänteestä, N49:stä. Keskellä näkyvät siniset osat 
(röntgenkuva) ovat miljoona asteista kaasua. Viileämpi 
kaasu näkyy punaisena  (infrapunakuva). Röntgenkuva: 
NASA/CXC/Caltech/S.K ulkarni et al. Optinen kuva: 
NASA/STScI/UIUC/Y.H. Chu & R.Williams et al. Infra-
punakuva: NASA/JPL-Caltech/R.G ehrz et al. Nasa/
nasaimages.org.
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HE 1523-
0901 vai 
2MASS 
J15260106-
0911388?

13200 Ma, Z=10

Vanhimmat Linnunradan tähdet

Toisen sukupolven (Pop II) tähti, HE 1523-
0901, syntyy. Se on tiettävästi yksi Lin-
nunratamme vanhimmista tähdistä.  HE 
1523-0901:n ikä on määritelty uraanin ja 
toriumin radioaktiivisen hajoamisen avul-
la. Tähdessä on tuhat kertaa vähemmän 
rautaa kuin Auringossa. Kun tähdet ovat 
syntyneet, ne alkavat säteillä näkyvän va-
lon lisäksi ultraviolettivaloa, mikä aiheut-
taa sen, että avaruuden harva aine alkaa 
ionisoitua uudelleen plasmaksi. 

Tähtien hassut nimet

Tähden HE 1523-0901:n nimessä HE tarkoit-
taa Hamburg-ESO survey ja perässä oleva 
numerosarja kertoo, mistä päin taivasta 
tähti löytyy. Tähdestä on käytetty myös 
nimitystä 2MASS J15260106-0911388. Ni-
mityksiä tarkasteltaessa huomataan, että 

tähden paikka 
näyttää siirtyneen 
hieman, ja että 
2MASS-luettelos-
sa näyttää olevan 
hieman tarkempi 
sijainti. Ero luet-
teloiden numero-
sarjoissa johtuu 
kuitenkin siitä, 

että luetteloiden viitekoordinaatistot ovat 
eri ajanhetkiltä. HE luettelon viitekoordi-
naatisto on vuodelta 1950 ja 2MASS luet-

telon vuodelta 2000. Itse tähti ei ole juuri-
kaan liikkunut taivaalla.  

Harva tähti tunnetaan varsinaisesti ni-
mellä. Useimmat tähdet tunnetaan vain 
luettelonumeron mukaan. Harvemmalle 
meistä kertoo merkintä HE1327-2326, että 
kyseessä on myös yksi vanhimpia tähtiä, ja 
että siinä on 250 000 osaa auringon rauta-
määrästä. Tai että HIP 11767 onkin α Ursae 
Minoris tai tutummin Pohjantähti.

Plasma

Plasma eli ionisoitunut kaasu on aineen 
niin sanottu neljäs olomuoto, muiden ol-
lessa: kiinteä, neste ja kaasu. Plasma koos-
tuu vapaista elektroneista ja ioneista. Ionit 

ovat atomiytimiä, joilta puuttuvat niitä 
kiertävät elektronit.

13100 Ma, Z=8,55

Pallomaiset tähtijoukot muodostuvat

Pallomaiset tähtijoukot ovat Linnunradan 
vanhimpia tähtien ryhmittymiä. Niissä on 
tyypillisesti 10  000 - 1 000 000  tähteä. 
Linnunradassa on noin 150 pallomaista 
tähtijoukkoa. Pallomaisille tähtijoukoille 
on ominaista se, että niissä olevat tähdet 
ovat syntyneet samaan aikaan. Nämä ovat 
siis otollisia kohteita tähtien kehityskulun 
seuraamiseen, koska niistä löytyy monessa 
eri kehitysvaiheessa olevia samanikäisiä 
tähtiä. Pallomaiset tähtijoukot näyttävät 
taivaalla pallomaisille utuisille läikille, jois-
ta kaukoputkilla erottuu paljon tähtiä. 

HUDF.YD3

UDFy-38135539, eli HUDF.YD3, on vanha 
galaksi. Se on löydetty Hubble-avaruus-
teleskoopin avulla. HUDF eli Hubble Ultra 
Deep Field merkitsee sitä, että avaruus-
teleskooppi on asetettu katsomaan yhtä 
kohtaa taivasta miljoonan sekunnin eli 
runsaan yhdentoista vuorokauden ajaksi. 
Tämä kohta vastaa noin yhtä kolmastoista-
miljoonasosaa koko taivaasta. Tästä hyvin 
pienestä kohtaa taivasta on löydetty noin 
10000 galaksia. Nopeasti laskemalla maail-
mankaikkeudessa on siis noin 1300 miljar-
dia galaksia.

Pallomainen tähtijoukko Omega Centauri 
(NGC5130) on eteläisen taivaanpallon komem-
pia kohteita. Se ei valitettavasti näy Suomeen. 
Siihen kuuluu noin miljoona tähteä. Suomen 
taivaalla näkyy kiikareilla useita pallomai-
sia tähtijoukkoja esim Herkuleen, Pegasuk-
sen ja Ajokoirien tähdistöissä. Nämä ovat 
vanhimipia taivaan paljain silmin ja kiikarein 
näkyviä kohteita. Kuva: Harry Lehto.
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Maailmankaikkeudessa on elämän raaka-
aineita: hiiltä ja happea. Näitä alkuaineita 
syntyy suurissa ensimmäisen ja toisen su-
kupolven tähdissä. Pienet toisen sukupol-
ven tähdet kehittyvät paljon hitaammin ja 
niitä on edelleen kosmisessa naapurustos-
samme. Avaruuden harva aine on ionisoi-
tunut plasmaksi.

Alkuaineiden synty ja tuho

Alkuräjähdyksessä syntyi vain vetyä, heliu-
mia ja hieman litiumia. Jos katsoo ympäril-
leen, niin maailmankaikkeudessa on paljon 
muutakin. Ilmassa on typpeä ja happea. 
Elävissä eliöissä on hapen ja vedyn lisäksi 
paljon hiiltä. Alkuaineita tunnetaan ny-
kyään yli 100. Suuret ensimmäiset tähdet 
tuottivatkin paljon hiiltä, typpeä ja happea 
aina raskaampiin alkuaineisiin rautaan ja 
nikkeliin asti. Vielä näitä raskaampia alku-
aineita syntyi niiden räjähtäessä superno-
vina.

Toisen sukupolven, eli populaatio II-luokan 
tähdet, sisältävät kierrätysmateriaalina 
alkuaineita, joita syntyi ensimmäisen su-
kupolven tähdissä. Isoissa toisen suku-
polven tähdissä fuusioituu vety nopeasti 
heliumiksi hiiltä katalyyttinä käyttävissä 
ydinreaktioissa.

11500 Ma, z=3

Galaksijoukot muodostuvat

Galaksijoukot ovat suuria painovoiman 
muodostamia galaksien ryhmittymiä. Näis-
sä joukoissa saattaa olla tuhansia galak-
seja. Paikallinen ryhmä, johon Linnunrata 
kuuluu, on pieni, noin viidenkymmenen 
galaksin muodostama kokoelma. Suurim-
mat ryhmän jäsenet ovat oma Linnunra-
tamme, sekä M31, eli tuttavallisemmin An-
dromedan galaksi.

Lähin galaksijoukko on Virgon joukko. Vir-
gon joukon keskustassa on jättimäinen 
galaksi, M87, joka on sata kertaa massii-
visempi kuin oma Linnunratamme. M87 
onkin suuri noin 54 miljoonan valovuoden 
päässä oleva elliptinen galaksi, jossa on 
selvästi kaukoputkella näkyvä 5000 valo-
vuotta pitkä suihku. Suihkua vauhdittaa 
galaksin keskustassa oleva musta aukko. 
Virgon joukon jäseniä onkin löydetty noin 
2000 kappaletta. Ne ovat kaiken muotoisia 
ja kokoisia galakseja.

11010 Ma, z=2,5

Kvasaarit - kirkkaat valot kaukaa mennei-
syydestä

Maailmankaikkeus on täynnä aktiivisia 
galakseja, kvasaareja. Kvasaarit ovat maa-
ilmankaikkeuden kirkkaimpia kohteita. 
Kvasaarit ovat itse asiassa suuria galakse-
ja, joiden keskellä oleva suuri musta auk-

ko syöksee kirkkaan suihkun avaruuteen. 
Nimitys ‘kvasaari’ tulee englanninkielisestä 
termistä ‘quasistellar object’, eli tähdenkal-
tainen kohde. Tähdenkaltaisen niistä tekee 
se, että kaukoputkilla katsoessa kvasaarit 
näyttävät tähdiltä, eivätkä ole utumaisia 
läikkiä, kuten galaksit tai kaasupilvet. Kva-
saarit eroavat merkittävästi tähdistä niiden 
muiden ominaisuuksien mm. spektrin ta-
kia. Niiden punasiirtymä-etäisyydet osoit-
tavat, etteivät ne millään voi kuulua omaan 
galaksiimme.

10330 Ma, z=2

Tähtipurkausgalaksit

Tähtipurkausgalaksien nimitys tulee ga-
laksissa tapahtuvasta hyvin voimakkaasta 
tähtien synnystä. Koska tähdet syntyvät 
kaasusta, täytyy näissä galakseissa olla 
myös suuri määrä kaasua. Oletettavas-
ti tähtipurkaus on galaksissa hetkellinen 
tapahtuma, eikä se jatku koko galaksin 
elämän ajan. Verrattuna omaan Linnunra-
taamme, joka tuottaa yhden uuden täh-
den vuodessa, tähtipurkausgalakseissa 
tähtienmuodostus on sata- tai jopa tuhat-
kertaista. Osassa näistä galakseista tähtien 
syntyä kiihdyttää kahden galaksin törmäys, 
jossa kohtalaisen rauhallista elämää elävät 
kaksi galaksia ovatkin törmättyään yhdis-
tymässä. Antenni-galaksi on hyvin tutkit-
tu esimerkki, miten kaksi erillistä galaksia 
ovat törmäyksen aiheuttamana pystyneet 
muodostamaan hyvin suuria määriä tähtiä.
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Kaksi galaksia yhdistymässä. Törmäyksen aikana syntyy miljardeja 
tähtiä. Tiheintä ja kirkkainta tähtienmuodostusaluetta kutsutaan 
superklusteriksi. Kuvan avulla tähtitieteilijät voivat paremmin 
erottaa tähtien ja tähtiklustereiden välisiä eroja, joita syntyy kah-
den spiraaligalaksin törmätessä. Kuva on otettu Hubble-avaruuste-
leskoopilla. Kuva: NASA, ESA, and B. Whitmore (STScI).
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Linnunradan kiekko ja uusimmat tähdet

Linnunrata koostuu erilaisista rakenneosis-
ta. Vanhimmat osat, pallomaiset tähtijoukot 
ovat lähes yhtä vanhoja kuin maailman-
kaikkeus.  Linnunradan paksu kiekko ja kes-
kuspullistuma ovat seuraavaksi vanhimpia. 
Nuorin osanen on Linnunradan ohut kiekko. 
Kunkin osan syntyminen kesti miljardeja 
vuosia. Linnunradan eri osat voidaan erotel-
la toisistaan esimerkiksi tähtien avaruusno-
peuksien ja metallisuuksien perusteella. 

Linnunradan ohut kiekko oli syntymässä 
8,65 miljardia vuotta sitten. Ohuen kiekon 
tähdet ovat kolmannen sukupolven tähtiä, 
joista tähtitieteessä käytetään merkintää 
Populaatio I. Näistä tähdistä löytyy jo erilai-
sia alkuaineita siinä määrin, että maankal-
taisten planeettojen synty niiden ympärille 
on mahdollista. On oleellista, että vetykaa-
sun lisäksi ympäristössä on saatavilla riittä-
västi jäitä, rautaa ja silikaatteja. 

Aurinkomme on populaatio I:n tähti.  Lin-
nunradassa syntyy edelleenkin tähtiä.

7700 Ma, z=1,0

Superjoukkojen synty

Galaktiset superjoukot alkavat muodostua. 
Superjoukot ovat jopa galaksijoukkoja suu-
rempia rakenteita. Superjoukot ovat niin 
isoja rakenteita, että ne eivät ole vielä tasa-

painossa. Niiden syntyä, liikettä ja muotoa 
määräävät maailmankaikkeuden laajenemi-
nen ja pimeän aineen vetovoima

Paikalliseen superjoukkoomme, Virgon su-
perjoukkoon, kuuluvat oma paikallinen ga-
laksijoukkomme (mukaan lukien Linnunra-
ta), Virgon galaksijoukko ja noin 100 muuta 
galaksijoukkoa ja -ryhmää. Läpimitaltaan 
Virgon superjoukko on noin 110 miljoonaa 
valovuotta.

6660 Ma, z=0,76

Pimeä energia

Maailmankaikkeuden laajeneminen kiih-
tyy pimeän energian vaikutuksen alaisena. 
Maailmankaikkeus on täynnä pimeää ainet-
ta ja pimeää energiaa. Pimeä aine on ainet-
ta, jonka pitäisi olla välillisten havaintojen 
mukaan olemassa, mutta sitä ei nähdä. Pi-
meä energia on energian muoto, jonka vai-
kutukset nähdään välillisesti, mutta meillä 
ei ole vielä tietoa siitä, mitä pimeä energia 
voisi olla. Maailmankaikkeudesta on nyky-
tietämyksen mukaan 73 % pimeää energiaa, 
23 % pimeää ainetta ja loput, noin 4 %, on 
näkyvää ainetta tai energiaa.

6000 Ma, z=0,65

Tähti 51 Pegasi syntyy. Vuonna 1994 sen 
ympäriltä löydettiin ensimmäinen eksopla-
neetta, joka kiertää normaalia tähteä. Löy-
tö osoitti, että Auringon kaltaisten tähtien 
ympärillä voi olla planeettakuntia, ja että 
oma Aurinkokuntamme ei ole siinä suhtees-
sa ainutlaatuinen. Planeetan massa on noin 
puolet Jupiterin massasta ja se kiertää täh-
den hieman yli neljässä päivässä.

Aineen ja energian jakautuminen Universumissa. Piirros: Ari Brozinski
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5300 Ma, z=0,54

Lähitähti 61 Virginis syntyy. Tähti on aurin-
gonkaltainen ja sen ympäriltä on löydetty 
planeettoja. Kaksi planeetoista on noin 
Neptunuksen kokoisia ja yksi on viisi kertaa 
maata massiivisempi.

Mikä on eksoplaneetta?

Eksoplaneetta on Aurinkokunnan ulkopuo-
lelta löytyvä planeetta. Nämä planeetat siis 
kiertävät muita tähtiä. Vain muutamissa ta-
pauksissa planeetta voidaan oikeasti näh-
dä kaukoputkella. Useimmat havainnot 
perustuvat välillisiin havaintoihin, joissa 
esimerkiksi tähden kirkkaus vaihtelee, kun 
tähteä kiertävä planeetta pimentää täh-
destä tulevaa valoa hetkellisesti. Useimmat 
löydetyt planeetat ovat suuria kaasujätti-
läisiä, samanlaisia kuin aurinkokuntamme 
Jupiter tai Saturnus. Monet löydetyt eksop-
laneetat ovat massoiltaan useita Jupitereja, 
ja ne kiertävät hyvin lähellä emotähteään. 
Maankaltaisia kiviplaneettoja on löydetty 
muutama, mutta niiden havaitseminen on 
vielä hankalaa.

Ensimmäinen eksoplaneetta löydettiin 
vuonna 1989, mutta vasta 1990-luvun puo-
livälin jälkeen niitä on löydetty enemmän 
kuin pari vuodessa. Vuonna 2010 uusia 
eksoplaneettoja löydettiin jo 106 kappa-
letta. Vuoden 2010 lopussa olikin jo 515 
löydettyä planeettaa. Satelliittihavaintojen 
perusteella on vuoden 2011 alussa löydet-
ty jo tuhat planeettaehdokasta lisää. Tahti 

tuntuu vain kiihtyvän uudella vuosikym-
menellä.

5100 Ma, z=0, 51

Kaksoistähti η Cas syntyy. Tähti näkyy Suo-
messa kaikkina vuodenaikoina, eikä siis 
laske. η Cas sijaitsee Kassiopeian W:n oi-
kean puoliskon vasemman haaran keskellä.

Kaasujättiläinen, joka kiertää 
erittäin lähellä tähteään. Täh-
den kuumuus puhaltaa kaasujät-
tiläisen kaasukehän avaruuteen. 
Kuva: Fahad Sulehria.

Big Bang Nykyhetki
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Kaksoistähdet
Auni Somero

Kaksoistähdet ovat tähtijärjestelmiä, joissa 
kaksi tähteä kiertävät toisiaan yhteisen mas-
sakeskipisteen ympäri. Kiertoaika riippuu 
tähtien keskinäisestä etäisyydestä: mitä lä-
hempänä ne ovat toisiaan, sitä vähemmän ai-
kaa kuluu yhteen kierrokseen. Kiertoaika voi 
olla siis päiviä tai vuosia, η Cas -tapauksessa 
tähtien välinen etäisyys on 71 tähtitieteellistä 
yksikköä (AU) ja kiertoaika on noin 480 vuot-
ta. Yksi AU on etäisyys Maasta Aurinkoon.

Yleisesti on arvioitu, että ainakin puolet 
tähdistä kuuluu kaksois- tai useampikertai-
siin tähtijärjestelmiin. Mikäli kaksi tähteä 
syntyvät riittävän lähellä toisiaan, pakottaa 
tähtien välinen vetovoima tähdet kiertä-
mään toisiaan muodostaen kaksoistähtijär-
jestelmän. Toinen tapa muodostaa kaksois-
tähtiä on painovoimakaappaus, joka voi 
syntyä tilanteissa, joissa tähtien avaruus-
tiheys on hyvin suuri, kuten pallomaisissa 
tähtijoukoissa. Tässä kaksi tähteä ohittavat 
toisensa läheltä.  Ympäristön tähdet häirit-
sevät ohilentoa, minkä seurauksena tähdet 
jäävät toisiaan kiertävälle radalle. 

Moni tähtipari näyttää taivaalla olevan 
vierekkäin. Useimmissa tapauksissa nämä 
tähdet eivät ole oikeita kaksoistähtiä, vaan 
ne vain sattuvat osumaan vierekkäin Maas-
ta katsottaessa, vaikka oikeasti niiden väli-
nen etäisyys olisi useita valovuosia.

Kaksoistähtien avulla voidaan punnita täh-
det. Mittaus perustuu joko pitkäaikaisiin va-
lokuvasarjoihin, kirkkauden muutoksiin tai 
spektroskooppisiin rataliikkeen mittauksiin.

Kaksoistähdet voivat koostua hyvin eri-
laisista tähdistä ja voivat tehdä muutakin 
kuin vain kiertää toisiaan. Vuorovaikutta-
vissa kaksoistähdissä yksi tähdistä on jo 
ehtinyt kehityksensä päätepisteeseen ja 
siitä on tullut kompakti kohde eli valkoinen 
kääpiö, neutronitähti tai musta aukko. Kun 
tähdet ovat riittävän lähellä toisiaan, alkaa 
kompakti kohde ”syödä” ainetta tavalliselta 

kumppanitähdeltä. Tämä aineen siirtymi-
nen synnyttää kertymäkiekon kompaktin 
kohteen ympärille. Koska mustia aukkoja 
ei voida havaita suoraan, voidaan mustia 
aukkoja tutkia ainoastaan epäsuorasti ker-
tymäkiekkojen avulla. Vuorovaikuttavat 
kaksoistähdet tarjoavat siten hyvän keinon 
mustien aukkojen tutkimiseen.

Tässä Hubblen ottamassa kuvassa nähdään Sirius A, joka on öisen tähtitaivaan 
kirkkain kohde. Alavasemmalla näkyy himmeänä Sirius B. Kuva: NASA, ESA, H. Bond 
(STScI), and M. Barstow (University of Leicester).
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Maan synty ja geologinen kehityshistoria
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Miten Maa toimii?
Ari Brozinski

Ytimestä ylöspäin

Maapallo jaetaan kemiallisten ominaisuuk-
sien perusteella ytimeen, vaippaan ja kuo-
reen. Tämän lisäksi Maan rakenteesta ero-
tetaan astenosfääri ja litosfääri.

Maan keskus eli ydin koostuu pääosin rau-
dasta sekä nikkelistä ja se saa aikaan Maan 
magneettikentän. Ydintä ympäröivä vaip-
pa koostuu enimmäkseen silikaateista eli 
mineraaleista, jotka sisältävät piitä ja hap-
pea. Osa vaipasta on rakenteeltaan peh-
meää, hieman muovailuvahan tapaista. 
Ydin ja vaippa muodostavat yli 99 % Maan 
tilavuudesta. 

Vaippaa ympäröi ohut kivikehä eli kuo-
ri, joka on korkeintaan noin 40 kilomet-
riä paksu. Kuori jaetaan mantereiseen ja 
merelliseen osaan. Merellinen kuori syn-
tyy nimensä mukaisesti valtamerten kes-
kiselänteillä ja se on mantereista kuorta 
ohuempaa sekä painavampaa, koska se 
sisältää raskaampia alkuaineita. Tyypillinen 
kivilaji merelliselle kuorelle on basaltti ja 
mantereiselle tonaliitti.

Litosfääri käsittää kuoren sekä vaipan 
ylimmät osat ja se on pirstoutunut osiin, 
joita kutsutaan litosfäärilaatoiksi. Suuria 
litosfäärilaattoja on seitsemän ja ne ovat 
jatkuvassa liikkeessä toisiinsa nähden.

Litosfääri kelluvat ja liikkuvat astenosfää-
rin päällä. Astenosfääri on osa vaippaa ja 
se käyttäytyy plastisesti muovailuvahan ta-

voin eli kivi on osittain sulassa muodossa. 
Laattojen liike perustuu vaipan konvektio-
virtauksiin sekä vaippaan vajoavien man-
nerlaattojen aiheuttamaan vetävään vai-
kutukseen. Konvektiovirtauksen toimivat 
samalla periaatteella kuuman kiviaineksen 
suhteen sama tavalla kuin kattilassa kie-
huvalla vedellä: lämmin vesi kohoaa ylös, 
jäähtyy ja laskeutuu alas.

Litosfääri on ohuimmillaan valtamerten 
keskiselänteillä, jossa sen paksuus on 
vain joitain kilometrejä. Paksuimmillaan 
litosfääri sen sijaan voi olla useita satoja ki-
lometrejä vanhojen kratonien (”mannerten 
ydin”) alla. Astenosfäärin paksuus voi niin 
ikään vaihdella suuresti, ollen ohuimmil-
laan noin 50 kilometriä ja paksuimmillaan 
koko ylemmän vaipan paksuinen. 

Kolme liikesuuntaa

Litosfäärilaattojen liike voi olla erkanevaa, 
törmäävää tai sivuttaissuuntaista. Erkane-
misen yhteydessä syntyy uutta merellistä 
kuorta tai repeämälaakso riippuen litosfää-
rin tyypistä. Hyvä esimerkki erkanemisesta 
on Atlantin keskiselänne, jossa Euraasian ja 
Pohjois-Amerikan laattojen merelliset osat 
erkanevat toisistaan. Erkanemista pääsee 
katsomaan konkreettisesti käymällä Islan-
nissa: laattojen raja kulkee tuliperäisen 
saaren läpi (ainut paikka maailmassa).

Hyvä esimerkki mantereisen kuoren er-
kaantumisesta on Itä-Afrikan kuuluisa 
hautavajoama, jossa Afrikan litosfäärilaat-
ta lohkeaa Somalian ja Nuubian laatoiksi. 
Erkaantumisen jatkuttua riittävän pitkään, 
laattojen väliin avautuu uusi meri.

Laattojen kohdatessa voi tapahtua joko 
törmäys tai subduktio

Törmäyksessä molemmat laatat ovat sa-
mantyyppisiä eli merellisiä tai mantereisia. 
Tällöin toinen laatta ei pääse painumaan 
toisen alle. Himalajan vuoristo on syntynyt 
mantereisen Intian laatan ja Euraasian laa-
tan törmätessä. Niiden välissä aiemmin ol-
lut merialue hävisi, ja meren pohjalla olleet 
sedimenttikerrostumat joutuivat suureen 

Maan osat.  
Piirros: Ari Brozinski.

Konvektiovirtausten sekä vaipan vetävän 
vaikutuksen periaate. Piirros: Ari Brozinski. 
Alkuperäinen kuva: USGS.
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paineeseen ja lämpötilaan (metamorfoosi) 
sekä muovautuivat uudelleen (deformaa-
tio). Merellisten laattojen törmäyksessä 
taas voi syntyä hautavajoama (vrt. Mariaa-
nien hautavajoama Filippiinien merellä).

Jos toinen laatoista on merellinen ja toi-
nen mantereinen, merellinen painuu 
mantereisen alle eli tapahtuu subduktio. 
Subduktiota voi tarkastella mm. Ete-
lä-Amerikassa, jossa Etelä-Amerikan 
laatan alle työntyvä Nazcan laatta 
on synnyttänyt Andien vuoriston. 
Suduktoituva laatta painuu vähitel-
len syvemmälle Maan sisään, kunnes 
se sulaa syvällä vaipassa ja kiertää 
konvektiovirtausten myötä takaisin 
pintaosiin. Tämän vuoksi merellinen 
litosfääri on myös verrattain nuorta 
(200 Ma tai vähemmän), sillä se jou-
tuu litosfäärilaattojen törmätessä 
alakynteen, painuu vaippaa kohti ja 
lopulta tuhoutuu. Mantereinen li-
tosfääri taas voi olla iältään miljarde-
ja vuosia vanhaa, sillä se ei törmäysti-
lanteessa joudu vaippaan.

Subduktion jatkuttua riittävän pit-
kään alas painuvassa litosfäärilaa-
tassa syntyy sulia. Sulat kohoavat 
työntyen mantereiseen kuoreen ja 
muuttuvat lopulta osaksi mannerta. 

Osa syntyvistä sulista voi kohota pintaan 
asti, jolloin syntyy tulivuorten ketju, saa-
rikaari (engl. volcanic arc).

Erkanemisen ja törmäyksen lisäksi ta-
pahtuu myös sivuttaissuuntaista liikettä, 
jossa ei synny eikä tuhoudu maankuor-
ta. San Andreaksen siirros Kaliforniassa 
lienee kuuluisin esimerkki sivuttaissuun-
taisesta liikkeestä. Siirrokseen liittyy lu-
kuisia maanjäristyksiä, joista viimeisin 
merkittävä tapahtui vuonna 2004.

Laattojen reuna-alueisiin liittyy usein 
maanjäristyksiä sekä tulivuoritoimintaa. 
Tyynenmeren ”tulikehä” (engl. ring of fire) 
on alue, jossa on runsaasti seismistä akti-
viteettiä, joka keskittyy kehän reuna-alu-
eille. Hyvin aktiivisia alueita ovat esimer-

kiksi Japani, Indonesia ja Filippiinit, jossa 
useat litosfäärilaatat vaikuttavat toisiinsa. 
Euroopassa geologista aktiivisuutta on 
eniten Välimeren alueella, missä Afrikan 
laatta törmää Euraasian laattaan. Suomi 
sijaitsee kaukana litosfäärilaattojen reu-
na-alueista vanhan ja stabiilin kratonin 
päällä. Tästäkin huolimatta maassamme 
rekisteröidään joka vuosi lukuisia pieniä 
järistyksiä, jotka saattavat ajoittain vavi-
suttaa taloja. 

Kaavakuva subduktiovyöhykkeestä. Kuva: 
USGS.

Suurimmat litosfäärilaatat. Kuva: USGS.
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Big Bang

Hadeeinen eoni, 4568 Ma

Meteoriittien iänmäärityksen avulla on 
saatu selville, että aurin kokuntamme muo-
dostui noin 4 568 miljoonaa vuotta sit-
ten. Aurinkokunnan esi vaiheen, pyörivän 
aurinkosumun, muodostanut materia oli 
kuitenkin vielä vanhempaa. Tämä materia 
oli peräisin muissa tähdissä kauan en nen 
aurinkokuntamme syntyä ta pahtuneista 
ydinreaktioista. Tutki jat ovat suhteellisen 
yksimielisiä siitä, että Aurinkokunta syntyi, 
kun aurinkosumu alkoi pyöriä ja muo dosti 
pyöriessään kiekkomaisen kasauman. Kie-
kon keskellä aine tiivistyi ja kuumeni niin, 
että siinä alkoi tapahtua fuusioreaktioita 
– aurin komme syttyi. Kiekon uloimmis-
sa osissa materia törmäili yhteen ja al koi 
muodostua laajempia kappalei ta, niin kut-
suttuja planetesimaaleja. Planetesimaalien 
vetovoima li sääntyi, kun ne kasvoivat tör-
mäysten johdosta. Tämän tuloksena ne al-
koivat nopeasti kasvaa planeetoiksi.

Hadeeinen eoni, 4530 Ma

Maan ytimessä ja sen yläpuolella

Marsin kokoinen kappale, Theia törmäsi 
Maahan 4530 miljoonaa vuotta sitten, min-
kä seurauksena Maan uloimmat osat suli-
vat täysin. Törmäyksen voima oli niin suuri, 
että se myötävaikutti Maan akselin nykyi-
seen 23 asteen kallistuskulmaansa ja yli 
puolet silloisesta planeetastamme muuttui 
äärimmäisen kuumaksi magmamereksi. 
Jo ennen törmäystä alkanut alkuaineiden 
differentiaatio eli Maan kemiallisten osien, 
ytimen, vaipan ja kuoren, erottuminen toi-
sistaan jatkui.

Raskaat alkuaineet, kuten rauta ja nikkeli 
vajosivat kohti keskustaa, jossa ne alkoivat 
muodostaa ydintä. Maan massasta noin 
35% on rautaa ja suurin osa siitä sijaitsee 
ytimessä. Alkuaineiden tiivistyessä paine 
kasvoi, mikä johti ytimien erottumiseen: 
suurimmassa paineessa (13  000 kg/m3) 
ollut osa muodosti kiinteän sisemmän yti-
men. Sen ympärille muodostui nestemäi-
nen ulompi ydin. Sisemmän ytimen kiinteä 
tila on todettu muun muassa seismisillä 
mittauksilla. Ulompi ydin alkaa noin 2900 
kilometrin ja sisempi 5200 kilometrin sy-
vyydessä. 

Kevyemmät alkuaineet, kuten pii, happi, 
alumiini ja natrium pysyttelivät paikallaan 
tai alkoivat kohota. Näitä alkuaineita ja nii-
den muodostamia mineraaleja kutsutaan 
yleisesti silikaateiksi. Silikaatit muodosti-

vat kemiallisia sidoksia raskaampiin alku-
aineisiin, kuten toriumiin ja uraaniin, mikä 
esti differentiaatiossa näiden vajoamisen 
ytimeen.  Myös ytimessä vallitseva paine 
vaikutti omalta osaltaan siihen, että jotkin 
raskaat alkuaineet jäivät Maan ylempiin 
osiin (ne viihtyivät paremmin ”väljässä” ti-
lassa vaipassa tai kuoressa).

Ylempiin osiin jääneistä alkuaineista alkoi 
muodostua Maan toinen kemiallinen ker-
ros, vaippa. Vaippa jakautuu ylempään ja 
alempaan osaan. Ylempi osa alkaa maan 
uloimman osan eli kuoren alapuolelta niin 
kutsutun Mohorovicicin epäjatkuvuusvyö-
hykkeen kohdalta ulottuen noin 670 kilo-
metrin syvyyteen. Ylemmän vaipan alaraja 
ei ole terävä vaan pikemminkin vaiheittai-
nen ja alemman vaipan katsotaan alkavan 
400–670 kilometrin syvyydestä ja se ulot-
tuu ytimeen eli noin 2900 kilometriin asti. 
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Taiteilijan näkemys Theian  törmäyksestä Maahan. Kuva: Fahad Sulehria.
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Big Bang

Hadeeinen eoni, 4400 Ma

Magmamerestä kiinteään kuoreen

Vaikka magmameri säteili tehokkaasti läm-
pöä avaruuteen, alkoi Maa todella jäähtyä 
vasta vaipassa käynnistyneiden konvek-
tiovirtausten myötä. Virtaukset alkoivat, 
kun ytimen muodostumisen yhteydessä 
vapautui runsaasti lämpöenergiaa (po-
tentiaalienergia muuttui lämmöksi aineen 
tiivistyessä), joka nosti lämpötilan Maan 
sisimmissä osissa jopa 2000 °C asteeseen. 
Lämpötilan nousun myötä kuuma aines 
alkoi kohota kohti pintaa, jossa se jäähtyi 
ja laskeutui takaisin alas. Vastaava ilmiö 
esiintyy myös esimerkiksi laavalampuissa 
tai vettä keitettäessä.

Jäähtymisen jatkuttua riittävän pitkään 
aleni pintalämpötila riittävästi, jotta sula 
kivi saattoi jähmettyä. Ensimmäiset kuo-
renpalaset olivat koostumukseltaan ba-
salttisia (eli ne sisälsivät runsaasti rautaa ja 
magnesiumia) ja ne sulivat todennäköises-
ti useaan otteeseen ennen kuin pysyvää, 
meidän päiviimme asti säilynyttä kuorta 
muodostui.

Differentaation ja konvektiovirtausten myö-
tä Maa jäähtyi ja siitä vapautui runsaasti 
kaasuja, jotka muodostivat kaasukehän. 
Kaasut sisälsivät samoja yhdisteitä, joita va-
pautuu nykyisinkin tulivuorista. Näitä ovat 
esimerkiksi hiilidioksidista ja hiilimonoksi-
dista. Maan pintalämpötila oli voimakkaan 
kasvihuoneilmiön ansiosta yli 80 astetta. 

Vanhimmat zirkonikiteet. Varhaisimmat viitteet alkeellisesta kuoresta on saatu tutki-
malla zirkonikiteitä. Zirkonit ovat mineraaleja, jotka sisältävät radioaktiivisia isotooppeja. 
Näiden isotooppien puoliintumisajat tiedetään, joten määrittämällä kiteistä jäljellä olevat 
alkuainemäärät, voidaan niiden ikä laskea. Tällä menetelmällä vanhimpien, Australiasta 
löytyneiden, zirkonien iäksi on saatu mää-ritettyä 4,4 miljardia vuotta. Toisin sanoen Maassa 
on täytynyt olla kiinteää kuorta runsas sata miljoonaa vuotta Theian törmäyksen jälkeen. 
Vanhimmat meidän päiviimme asti säilyneet kivet sijaitsevat Grönlannissa ja niiden ikä on yli 
3800 miljoonaa vuotta. Kuva: Sören Frödjö.
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Geologinen aikataulu
Matti Räsänen

Maapallo on dynaaminen planeetta. Maapal-
lon pintaosan kuori on uudistunut maan his-
torian kuluessa mannerliikuntojen vuoksi jat-
kuvasti. Uudistumisen mahdollistavat maan 
vaipan yläosan plastiset konvektiovirtaukset, 
jotka kuljettavat mantereita. Toisin on esi-
merkiksi Kuussa, jossa ei ole mannerliikun-
toja ja jonka pinta uudistuu vain meteoriitti-
törmäysten kautta.  Maapallo kuorineen on 
kuin omena, jonka haavat kuoren arpikudos 
korjaa. Kuu sen sijaan on kuin kova golfpallo, 
joka ei meteoriittien iskuista muutu paljon 
miksikään. 

Maapallon 4,6 miljardia vuotta pitkä men-
neisyys kiinteänä planeettana ei ole kuo-
ren uudistumisen vuoksi tallentunut mil-
lekään maapallon alueelle yhtenäisenä 
kerrossarjana. Eri ikäiset geologiset kerros-
tumat sijaitsevat sirpalemaisesti hajallaan 
ympäri maapallon pintaa. Vanhin tunnettu 
merenpohja on vain 200 miljoonaa vuotta 
vanhaa, kun taas maankuoren vanhimmat 
ajoitetut kivilajit ovat 4.2 miljardin vuoden 
ikäisiä. Maapallon pitkä historia on koottu 
näistä kerrostumien sirpaleista ja geologit  
ovat rakentaneet geologista aikataulua 
kansainvälisenä yhteistyönä jo 150 vuoden 
ajan. 

Geologisen aikataulun rakentamispro-
sessin yhteydessä, eri puolilta maapalloa 
havainnoitujen geologisten kerrostumien 
ajoitustulosten ja  niiden usein sisältämän 
biologisen informaation – fossiilien- pe-
rusteella, kerrostumat on asetettu ikänsä 
mukaiseen järjestykseen. Tämä on ollut ja 

on yhä edelleen maailman suurin palapeli, 
jossa palaset pyritään asettamaan oikeaan 
ikäjärjestykseen.

Maapallon kehityshistorian hahmotta-
misen helpottamiseksi käsittämättömän 
pitkä 4 600 miljoonan vuoden aika (Deep 
Time) on jaettu ajanjaksoiksi. Eoneiksi, 
maailmankausiksi, kausiksi ja ajoiksi.  Tämä 
vastaa sitä hahmottelua 
minkä koululainen tai kuka 
tahansa ihminen tekee 
henkilöhistoriastaan.  Moni 
hahmottaa oman historian-
sa esikouluaikana, perus-
kouluaikana, lukioaika tai 
Suomen historian: Ruotsin 
vallan aikana, autonomisen 
Suomen suuriruhtinaskun-
nan aikana  ja Suomen itse-
näisyyden aikana. 

Maapallon kehityshistorian 
kaukaisin aika tunnetaan 
heikoimmin, koska  suuri 
osa sen kerrostumista on 
syntynsä jälkeen tuhou-
tunut maapallon kuoren 
uudistuessa. Tämän vuoksi 
aika hadeeisen eonin alusta 
4,6 miljardia vuotta sitten 
aina proterotsooisen eonin 
kryogeenikauden alkuun 
850 miljoonaa vuotta sitten, 
on mekaanisesti jaettu suu-
rin piirtein samanmittaisiin 
muutaman sadan miljoonan 
vuoden jaksoihin. Makroskooppisen elä-
män synnyn jälkeen ediakarakauden alusta 
635 miljoonaa vuotta sitten elämän ja eliö-
kunnan kehitys on lähes täysin määrännyt 
ajanjaksojen luokittelun. Tältä elämän ja 

maapallon historian nuoremmalta osalta 
aikataulu ja sen ajanjaksot siis heijaste-
levat pääasiassa maapallon elämän pol-
veilevaa kehitystä, monimuotoistumista, 
nopeita lajiutumistapahtumia, meteoriitti-
iskuja ja niiden jälkeisiä eliöstön massatu-
hoja ja monia muita mullistuksia, joiden 
tarkat syyt eivät aina ole täysin tiedossam-
me. 

Geologisen aikataulun nimistö 
vaikuttaa monimutkaiselta ja 
vaikealta. Se on kuitenkin pit-
kän kehityksen ja harkinnan 
tulosta. Eri ajanjaksot kuten 
kambrikausi (Cambrian Period) 
ja moskovan aika (Moskovian 
age) ovat saaneet pääasiassa 
nimensä niiden paikkakuntien 
mukaan mistä tämän ajan ker-
rossarjat on maastosta kuvattu. 
Kambrikausi Walesin latinalai-
sen nimen Cambria mukaan ja 
Moskovan aika Venäjän pääkau-
pungin Moskovan mukaan.

Kansainvälinen geologinen 
unioni (IUGS) ylläpitää ja päi-
vittää geologista aikataulua 
jatkuvasti ja se tarkentuu koko 
ajan tutkimuksen tuottaessa 
tarkentunutta tietoa maapallon 
kehityshistoriasta. Oheisessa 

kuvassa on aikataulun viimeisin 
versio, jota on päivitetty viimeksi 
vuonna 2010.

Geokronologisten yk-
siköiden suomenkieliset 
vastineet. Aikakirjassa 
ja Aikavaelluksella 
käytetään eoneita sekä 
kausia.
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Piirros: Tomi Räsänen.
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Elämän synty
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Mitä elämä on?
Kirsi Lehto, Paavo Huoviala,

Heta Mattila, Lauri Nikkanen ja

Pasi Paananen

Elämä rakentuu hiilestä, vedystä, hapesta, 
ja joistakin muista alkuaineista.

Kaikki tuntemamme elämä perustuu hiilen 
ja eräiden muiden alkuaineiden kemiaan. 
Elämän perusrakennusaineita ovat hiili (C), 
vety (H), typpi (N), happi (O), fosfori (P) ja 
rikki (S). Näistä alkuaineista muodostuu 
kirjainyhdistelmä CHNOPS. Elämä käyttää 
siis vain pientä osaa kaikista tunnetuista 
alkuaineista. Nämä alkuaineet ovat maail-
mankaikkeuden yleisimpiä alkuaineita, ja 
niiden toimiminen elämän rakennusainei-
na perustuu myös niiden erityisen suotui-
siin kemiallisiin ominaisuuksiin. 

Hiili ja vety muodostavat keskenään mo-
nenlaisia molekyylejä, jotka voivat olla 
ketjumaisia, rengasmaisia ja haaroittuvia. 
Typen, hapen, fosforin ja rikin avulla näi-
hin yhdisteisiin muodostuu monia erilaisia 
reaktiivisia ryhmiä. Biomolekyylit muodos-
tuvat useimmiten niin, että alkuaineet ja-
kavat elektroneja keskenään, eli muodos-
tavat kovalenttisia sidoksia. Molekyylien 
rakenteet ja keskinäiset reaktiot taas usein 
perustuvat sähköisten varausten (elektro-
nien ja protonien sijainti) jakautumiseen 
molekyylien eri osien kesken. Tämän pe-
rusteella erilaiset molekyylit tai niiden osat 
joko hylkivät tai vetävät toisiaan puoleen-
sa.

Vesi on oleellinen elämän rakennusaine 
ja liuotin. Vesimolekyyli koostuu kahdes-
ta vety- ja yhdestä happiatomista, joka 
jakaa molempien vetyjen kanssa kaksi 
elektronia. Happi vetää voimakkaammin 
elektroneja puoleensa, ja siksi ne ”viihty-
vät” enemmän hapen läheisyydessä kuin 
vetyatomien läheisyydessä. Sähkövara-
ukset ovat siis jakautuneet epätasaisesti 
vesimolekyylin sisällä, ja tällä perusteella 
molekyyli on polaarinen. Eri molekyylien 
positiiviset ja negatiiviset päät vetävät toi-
siaan puoleensa, ja tämän seurauksena ve-
simolekyylien välille muodostuu heikkoja 
sähköisiä sidoksia, vetysidoksia. 

Vesi. Kuvassa vesimolekyylejä, jotka koos-
tuvat yhdestä happiatomista (iso pallo), ja 
kahdesta vetyatomista (pienet pallot). Hap-
piatomi vetää yhdisteen yhteisiä elektroneja 
voimakkaammin puoleensa, ja tästä syystä ha-
pen puoleinen osa molekyyliä on lievästi ne-
gatiivisesti varautunut, ja vetyatomien puoli 
lievästi po-sitiivisesti varautunut, molekyyli 
on ”polaarinen”. Eri molekyylienpienet sähkö-
varaukset vetävät toisiaan puoleensa, ja tämä  
tekee vedestä hiukan ”sitkeää” nestettä. 
Kuva: Kirsi Lehto.

Myös biomolekyylien ja veden lievät säh-
köiset varaukset vaikuttavat toisiinsa. 
Nämä vuorovaikutukset molekyylien sisäl-
lä, molekyylien kesken, sekä molekyylien 
ja veden välillä määräävät sen millaisiin 
rakenteisiin molekyylit asettautuvat, ja 
miten ne liukenevat veteen. Pääsääntö on, 
että polaariset tai sähköisesti varautuneet 
molekyylit liukenevat helposti veteen, kun 

taas sähköisesti neutraalit molekyylit (esi-
merkiksi rasvat, eli hiilivetyketjut joissa ei 
ole reaktiivisia ryhmiä) eivät liukene, vaan 
hylkivät vettä ja erottuvat siitä pois. Tärkei-
tä elämän rakennekomponentteja ovat sel-
laiset pitkät molekyylit, joiden toinen pää 
on neutraali, vettä hylkivä, ja toinen vesi-
hakuinen. Näitä aineita kutsutaan lipideik-
si. Näiden vettä hylkivät osat ”pitävät kiinni 
toisistaan” ja muodostavat yhtenäisiä ker-
roksia, jotka osoittavat vedestä poispäin, 
kun taas niiden vesihakuiset päät osoitta-
vat veteen päin. Kun kaksi tällaista lipidi-
kerrosta asettuvat vastakkain, ne muodos-
tavat veden sisälle kalvon, jonka sisäosa on 
vettä hylkivä ja pinnat vesihakuiset. Näin 
muodostuvat biologiset kalvot.

Elämän rakennuspalikat

Elämä muodostuu hyvin monimutkaisista 
molekyyleistä. Kaikki elävät solut sulkeutu-
vat lipideistä muodostuvien solukalvojen 
sisälle. Elämän rakenteelliset ja toiminnal-
liset molekyylit ovat proteiineja. Nämä 
muodostuvat useista sadoista, tarkkaan jär-
jestykseen ketjuuntuneista aminohapoista, 
joita on yhteensä kaksikymmentä erilaista. 

Elämää ylläpitävä informaatio on taas 
koodattuna nukleiinihappojen (DNA ja 
RNA) pitkiin juosteisiin, jotka muodos-
tuvat neljästä erilaisesta deoksiribo- tai 
ribonukleotidista. Tyypillisesti eliöiden 
genomiset DNA-juosteet sisältävät usei-
ta miljoonia (pienimmillään n. 500 000, 
isoimmillaan satoja miljardeja) nukleoti-
dejä. Nukleotidien keskinäinen järjestys si-
sältää geneettisen informaation. Se ohjaa 
mm. proteiinien synteesiä määräämällä 
sen, missä järjestyksessä aminohapot liit-
tyvät toisiinsa. Yhden proteiinin synteesiä 
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ohjaavaa nukleotidijonoa kutsutaan gee-
niksi.

Nukleotidien runkona toimii viiden hiili-
atomin muodostama rengasmainen soke-
rimolekyyli, joka DNAssa on deoksiriboosi 
ja RNAssa riboosi. Kunkin nukleotidin ”in-
formatiivinen osa” on hiileen kiinnittyvä 
rengasmainen emäs. DNA- ja RNA-juos-
teissa käytetään neljää erilaista emästä. 

DNAssa ne ovat adeniini (A), guaniini (G), 
sytosiini (C) ja tymiini (T), RNA-nukleoti-
deissa tymiinin sijalla käytetään urasiilia 
(U). Nukleotidien rakenteeseen kuuluvat 
myös fosfaattiryhmät, joiden kautta nu-
kleotidit linkittyvät toisiinsa. Kaikkien 
nukleotidien sisäisten ja niiden välisten 
sidosten tulee olla juuri oikeanlaisia, jotta 
rakenteesta muodostuu toimiva nukleiini-
happojuoste.

Elottomasta elolliseksi

Elämän syntyä on edeltänyt monimutkai-
nen kemiallinen evoluutio, jonka yksityis-
kohtia ei tarkkaan tunneta. Sen aikana 
nukleotidit ketjuuntuvat sellaisiksi pitkiksi 
RNA-juosteiksi, jotka alkavat katalysoida 
erilaisia kemiallisia reaktioita. Näiden reak-
tioiden kautta käynnistyy RNA-maailma.

RNA-maailman tärkein toiminto on se, että 
jotkut RNA-juosteet pystyvät kopioimaan 
itseään ja toisia RNA-juosteita. RNAn ko-
pioitumisen myötä käynnistyy luonnon-
valinta, sillä parhaat kopioitujat säilyvät 
ja lisääntyvät tehokkaimmin. Evoluutio 
käynnistyy siis siinä vaiheessa, kun en-
simmäiset molekyylit alkavat kopioitua, 
ja voimme ajatella että evoluution myötä 
käynnistyy myös alkeellisin elämän muo-
to. Tämä elämä koostuu todennäköisesti 
jonkinlaisesta molekyylien ”keitosta”, jossa 
ainakin osa molekyyleistä saattaa lisääntyä 
samaan tapaan kuin nykyiset virukset.  Var-
haiset virukset ja solullinen elämä syntyvät 
samasta kemiallisesta ”molekyyliliemestä”. 
Tässä ”liemessä” mutaatiot, molekyylien 
satunnaiset yhdistymiset (rekombinaatio), 
molekyylien välinen kilpailu ja parasiittien 
aiheuttamat häiriöt edistävät voimakasta 
evoluutiota. 

Oleellinen edistysaskel molekyyliliemen 
evoluutiossa on proteiinisynteesin käyn-
nistyminen. Proteiinisynteesin myötä 
tulee vähitellen käyttöön yhä uusia pro-
teiinientsyymejä, jotka laajentavat ja te-
hostavat molekyyliliemessä tapahtuvia 
kemiallisia reaktioita. Nukleiinihappojuos-
teiden kopioiminen tehostuu, ja vähitellen 
ne (jollakin tavalla) eristäytyvät suojaavien 
kalvostojen sisälle. 

Kaikki proteiinit muodostuvat pitkistä aminohappoketjuista, joissa käytetään yhteen-
sä kahtakymmentä erilaista aminohappoa. Proteiinien ominaisuudet määräytyvät sen 
perusteella mitä aminohappoja, ja missä järjestyksessä, ne sisältävät.



34 Aikakirja

Tarvitaan vielä jonkinlainen solujen ja-
kaantumiskoneisto, joka auttaa kahdentu-
nutta genomia ja soluelimiä jakaantumaan 
kahteen eri tytärsoluun. Tämän koneiston 
kehittyessä elämä vakiintuu lineaarisesti 
periytyviksi solulinjoiksi. Luonnonvalinnan 
ohjaamana nämä kehittyvät itsenäisiksi 
yksiköiksi, jotka pstyvät tulemaan toimeen 
omien biosynteesireittiensä varassa. Vasta 
tässä vaiheessa solut kykenevät irtaantu-
maan alkuperäisestä, niitä täysin ylläpitä-
västä kemiallisesta hautomosta, ja vapau-

tumaan ulos avoimeen maailmaan.

Elämän syntyprosessin pitää edetä suun-
nilleen edellä kuvatun mukaisesti. Se ete-
nee monien välivaiheiden kautta, missä 
olemassa olevista rakenteista ja toimin-
noista syntyy uusia yhdistelmiä ja uusia 
toimivia tasoja. Kemia muodostaa ikään 
kuin kerroksittain rakentuvan ja ”käyntiin 
lähtevän” (emergentin) kokonaisuuden. 
Jokainen uusi kehitystaso syntyy edellis-
ten avulla, ja synnyttää puolestaan uusia 

yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia, joi-
ta sen komponentit yksinään eivät millään 
voisi toteuttaa. Elämä on siis rakennelma, 
joka on enemmän kuin osiensa summa.

Elämän synnyn suuria virstanpylväitä 
ovat seuraavat tapahtumat:

1. Elämän rakennuspalikoiden synty ja 
ketjuuntuminen

2. RNA-maailma
3. Geneettisen koodin synty ja translaa-

tiokoneiston käynnistyminen
4. NA genomeiden korvautuminen 

DNA-genomeilla 
5. Viimeinen yhteinen esi-isä: LUCA
6. Solukalvojen muodostuminen ja 

kehittyminen
7. Eliökunnan evoluutio
8. Elämän synnyn ympäristöolot

Näiden vaiheiden selvittäminen on myös 
suuri haaste elämän synnyn tutkimuksessa. 
Esittelemme näitä kutakin kysymystä erik-
seen: 

Kaikissa soluissa on kahdentyyppisiä nukleiinihappojuosteita, DNAta ja RNAta. Ne molemmat 
ovat pitkiä nukleotidiketjuja. Molemmat koostuvat neljästä erilaisesta nukleotidista, jotka 
DNAssa ovat adeniini, guaniini, sytosiini ja tymiini, RNAssa tymiinin sijalla käytetään urasiilia. 
Myös nukleotidien keskussokeri on näissä hiukan erilainen: RNAssa se on riboosi, ja DNAssa 
deoksiriboosi. Kuva: Kirsi Lehto.

Alkeellinen solu. Elämän tarvitsemat 
molekyylit jäävät, joutuvat tai hakeutuvat 
kalvopussin (solukalvon) sisälle. Kuva: Kirsi 
Lehto.
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1. Elämän rakennuspalikoiden synty ja ket-
juuntuminen elottomassa ympäristössä

Kuten edellä kerrottiin, elämän keskeisiä 
rakennuspalikoita ovat nukleotidit (DNAn 
ja RNAn rakennuspalikat), aminohapot 
(proteiinien rakennuspalikat) ja lipidit 
(kalvojen rakennuspalikat). Nykyään solut 
tuottavat itse kaikki nämä rakennuspalik-
kansa, ja niiden tuotanto tapahtuu moni-
mutkaisten, proteiinientsyymien ohjaa-
mien biosynteesireittien kautta. Elämän 
alkuvaiheessa ei kuitenkaan ollut vielä 
olemassa näitä eloperäisiä entsyymejä. Ei 
ollut vielä mitään molekyylikoneistoa, joka 
olisi syntetisoinut proteiineja, eikä mitään 
geneettistä informaatiota, joka olisi ohjan-
nut niiden synteesiä. Nämä biosynteesi-
reittien edellytykset ovat syntyneet vasta 
evoluution myötä, elämän oltua jo jonkin 
aikaa olemassa ja toiminnassa. Sitä ennen 
kaikkia rakennuspalikoita on pitänyt saada 
valmiina elottomasta ympäristöstä. Elämä 
saattoi siis lähteä käyntiin vain sellaisessa 
ympäristössä, joka tuotti runsaasti kaikkia 
näitä rakennusaineita. 

Elämän komponenttien alkuperää alettiin 
kokeellisesti määrittämään 1950-luvulla. 
Tuolloin Nobel-palkitut kemistit Harold 
Urey ja Alexander Oparin esittivät, että 
varhaisen maan ilmakehä olisi saattanut 
koostua ”pelkistyneistä kaasuista”, eli me-
taanista, ammoniakista ja vedystä. Elä-
män rakennuspalikoita olisi voinut syntyä 
suoraan näistä kaasuista salamaniskujen 
vaikutuksesta. Ureyn opiskelija Stanley 
Miller alkoi testata hypoteesia. Hän laittoi 
kyseisiä kaasuja lasipulloon, vesihöyry-se-
okseen, ja käsitteli niitä voimakkailla säh-
köiskuilla. Tulokset osoittivat, että näistä 
yksinkertaisista kaasuista syntyi nopeasti 

monia erilaisia aminohappoja ja muita or-
gaanisia happoja. 

Lisätutkimukset ovat osoittaneet, että 
pienistä molekyyleistä syntyy lähes kaik-
kia elämän käyttämiä aminohappoja sel-
laisissa olosuhteissa, joissa on saatavana 
runsaasti energiaa. Hyvin korkeissa lämpö-
tiloissa metaanista syntyy myös pitkiä ras-
vahappoketjuja (alkeellisia lipidejä).

Aminohappojen ja lipidien synty elotto-
massa ympäristössä on kohtalaisen helppo 
ymmärtää. Sen sijaan nukleotidien synnyn 
selvittäminen on ollut paljon vaikeam-
paa, ja se on pitkään näyttänyt kemistien 
mielestä ratkaisemattomalta ongelmalta. 
Kuitenkin aivan viime vuosina useat ke-
mistiryhmät ovat löytäneet reaktioreitte-
jä, joiden avulla saadaan syntymään joko 
nukleotidiemäksiä, tai jopa kokonaisia nu-
kleosideja (nukleotidien esiasteita). Nämä 
reaktiot lähtevät liikkeelle joko konsentroi-
duista vetysyanidista ( ja siitä syntyvästä 
formamidista) tai syanamidista, syano-
asetyleenista ja glykoaldehydistä.

Elämänsynnyn tärkeitä lähtöaineita:

•	 Vetysyanidi: HCN
•	 Formamidi: OHC–NH2 
•	 Metaani: CH4

•	 Formaldehydi: CH2O
•	 Ammoniakki: NH3

•	 Syanoasetyleeni: C3NH
•	 Glykoaldehydi: C2O2H4 

Nukleotidien synty on vaatinut, että lähtö-
aineita on ollut kasaantuneena hyvin suu-
rina pitoisuuksina. 

Nukleotidien synnyn selvittämisen jälkeen 

seuraava suuri ongelma on selvittää, miten 
juuri oikeanlaiset nukleotidit ovat onnistu-
neet ketjuuntumaan juuri oikeanlaisilla si-
doksilla. Tähänkin on tarvittu nukleotideja 
hyvin korkeina pitoisuuksina, ja lisäksi mo-
lemmissa prosesseissa on tarvittu ohjaavia 
(katalysoivia) mineraalipintoja. Ehkä val-
litsevat olosuhteet ovat määränneet sen, 
että elämästä on tullut juuri tällaista kuin 
se on.

2. RNA-maailma

Yksi vaikeimpia elämän syntyyn liittyviä 
kysymyksiä on siirtyminen elottomasta 
kemiasta itse itseään kopioiviin molekyy-
leihin. Ribonukleiinihapon eli RNA:n asema 
elävän solun reaktioverkoston keskellä viit-
taa siihen, että se olisi ollut elävän kemian 
lähtökohta. Teoriaa vahvistaa myös se, että 
RNA:n rakenne mahdollistaa sekä perin-
nöllisen informaation (nukleotidisekvens-
sin) säilyttämisen että toimimisen katalyyt-
tinä (tehostajana) kemiallisissa reaktioissa. 

Elävässä solussa RNA:lla on vielä nykyään-
kin monia erilaisia tehtäviä. Ilmeisin niistä 
on geneettisen informaation kantaminen 
proteiinisynteesiin. Solussa geenit kopioi-
daan DNA:sta RNA:ksi, jota käytetään oh-
jeena solun proteiinien tuotannossa. RNA-
molekyylit toimivat muutenkin tärkeinä 
komponentteina proteiinien rakennuspro-
sessissa. RNA (rRNAt) on  rakennuskoneis-
ton, eli ribosomien keskeisin komponentti, 
ja pienet RNA-molekyylit (tRNAt) myös 
kuljettavat aminohappoja proteiinisyn-
teesiin. Tämän solulle keskeisen ja tärkeän 
tehtävän lisäksi RNA-nukleotidit toimivat 
esimerkiksi energian siirtäjinä aineenvaih-
dunnassa. Aina kun solu käyttää energi-
aa niin tarvitaan myös energian siirtäjiä. 
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RNA:n nykyiset tehtävät antaisivat ymmär-
tää, että kaikki muut solun toiminnot ovat 
rakentuneet niiden ympärille.

Ribotsyymit

Reaktioita tehostavia, katalyyttisiä, RNA-
molekyylejä sanotaan ribotsyymeiksi. 
Sana on johdettu katalyyttisten proteiinien 
eli entsyymien nimestä. Proteiinientsyymi-

en tavoin ribotsyymit ottavat it-
selleen tietyn rakenteen, johon 
niiden katalyyttiset ominaisuu-
det perustuvat. Vaikka RNA-
molekyylit eivät pystykään yhtä 
hienostuneeseen kemiaan kuin 
proteiinit, niin elävissä soluis-
sa on tänäkin päivänä toimi-
via ribotsyymejä. Ribotsyymit 
pystyvät myös muodostamaan 
suurempia rakenteita proteii-
nien kanssa, mistä hyvänä esi-
merkkinä on edellä mainittu 
proteiinisynteesistä vastaava 
ribosomi. Tutkijat ovat onnistu-
neet tuottamaan koeputkissa 
myös synteettisiä ribotsyymi-
molekyylejä, joilla on uusia toi-
mintoja. Tästä voidaan päätellä, 
että ribotsyymit pystyvät vielä 
paljon muuhunkin kuin tällä 
hetkellä tiedetään.

RNA-maailman mallin mukaan 
ribotsyymit monistaisivat it-
seään ja/tai toisiaan, ja siten 
parhaat molekyylit selviytyisi-
vät haastavassa ympäristössä 
kopioitumalla tehokkaimmin. 
Pikkuhiljaa molekyylien mää-
rä kasvaisi, ja niissä kehittyisi 
uusia ominaisuuksia ja variaa-

tioita. Jossain vaiheessa RNA-molekyylit 
alkaisivat ottaa toimintaansa mukaan 
myös aminohappoja. Ne alkaisivat liittää 
niitä toisiinsa, eli tuottaa polypeptidejä ja 
proteiineja. Tämä proteiinisynteesin käyn-
nistyminen olisi RNA-maailman tehokkain 
keksintö, mutta samalla se merkitsisi sen 
lopun alkua. Proteiinien ylivoimainen te-
hokkuus veisi lopulta RNA:lta sen ykkös-
aseman. Tästä huolimatta jotkut keskeiset 

tehtävät jäisivät ribotsyymien hoidettavak-
si, sillä koneiston ydintä on vaikeaa muut-
taa ilman koko koneiston uudelleen kasaa-
mista. Näin vielä tänäkin päivänä RNA:ta 
käytetään solujen kaikkein keskeisimmissä 
rakenteissa, eli proteiinisynteesikoneistos-
sa ja elektroninsiirtomolekyyleissä.

3. Geneettisen koodin ja translaation alku-
perä

Geneettinen koodi on kaikille Maapallon 
eliöille yhteinen, miljardeja vuosia van-
ha, täysin digitaalinen kieli, jossa DNA:n 
emästen neljä kirjainta – G, C, A ja T – muo-
dostavat 3-kirjaimisia ”sanoja”, kodonei-
ta. Emäkset voivat muodostaa 64 erilais-
ta kodonia. Nämä koodaavat 20 erilaista 
aminohappoa. Koodeja on siis yli kolme 
kertaa enemmän kuin niiden kohteita, ja 
useimpia aminohappoja sääteleekin use-
ampi kuin yksi kodoni. Kodonin viimeisen 
kirjaimen muuttuminen toiseksi aiheuttaa 
harvoin muutoksen koodin merkitykseen. 
Tällä tavalla geneettinen koodi minimoi 
mutaatioiden haitalliset vaikutukset. 

Proteiinisynteesi

Aminohapoista tuotetaan proteiineja 
translaatiossa. Tämä on monimutkainen 
prosessi, johon tarvitaan suuri määrä 
erilaisia proteiineja ja RNA-molekyylejä. 
Translaatio tapahtuu suurissa molekyyli-
komplekseissa, ribosomeissa, jotka koos-
tuvat suuresta ja pienestä alayksiköstä. 
Nämä yhdessä muodostuvat kolmesta tai 
neljästä RNA molekyylistä, ja noin 80:stä 
proteiinimolekyylistä. Translaation proses-
sin ja koneiston monimutkaisuus johtavat 
”Muna vai kana”-paradoksiin: Translaatio 
tapahtuu tässä koneistossa, mutta koneis-

Kaikkien elävien solujen keskeinen molekyylikoneisto muo-
dostuu tallennetusta geneettisestä informaatiosta (DNA), 
ja sen muuttamisesta RNA-kopion kautta proteiinituotteiksi, 
jotka taas puolestaan tarvitaan sekä informaation ylläpi-
toon (DNA:n kopiointiin) ja muuntamiseen. Sykliin liittyy 
ongelma, mikä tuli ensin  ”Muna vai kana”. Kuva: Kirsi Lehto.
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to itse ei voi kehittyä ilman tehokkaasti toi-
mivaa translaatiota! Geneettisen koodin ja 
translaation alkuperää onkin perinteisesti 
pidetty kenties haastavimpana elämän 
syntyyn liittyvistä ongelmista. 

Geneettinen koodi muodostuu kolmesta 
peräkkäisestä nukleotidista. Kun muodoste-
taan kolmikko taulukon vasemman reunan, 
ylärivin ja oikean laidan osoittamista 
nukleotideista, sitä vastaava aminohappo löy-
tyy taulukosta näiden rivien ja sarakkeiden 
leikkauskohdasta.

Geneettinen koodi ja translaatiokoneisto 
esiintyvät suunnilleen samanlaisina kai-
kissa eliöissä, mikä osoittaa että ne ovat 
syntyneet aivan elämän alussa, ennen kuin 
eliökunnan päähaarat ovat eronneet toisis-
taan. Joidenkin tutkijoiden mukaan tämä 
yhteinen koodi olisi syntynyt eräänlaises-
ta yhteisöllisestä esidarwinilaisesta evo-
luutiosta, jossa geneettiset komponentit 
olisivat vapaasti siirtyneet ja yhdistyneet 
molekyyliyhteisön sisällä ”horisontaalises-
ti”, eivät niinkään ”vertikaalisesti” eli suku-
polvesta seuraavaan. Vaikka koodin synty 
on vaikea selittää, sen universaalisuus on 
vankka todiste kaiken elämän yhteisestä 

alusta ja varhaiskehityksestä.

Tutkijat ovat yrittäneet kehittää malleja 
translaation alkuperästä. Nämä mallit pe-
rustuvat oletukselle, että kehittyvän mo-
lekyylikoneiston täytyy tuottaa jokaisessa 
kehitysvaiheessaan jonkinlaista suoraa ja 
välitöntä valintaetua. Mikään evoluution 
edistysaskel – myöskään translaation ”kek-
siminen” – ei ole voinut syntyä sillä taka-
ajatuksella, että kyseisestä keksinnöstä oli-
si hyötyä joskus myöhemmin. Tästä syystä 
uudet monimutkaiset toiminnot eivät voi  
syntyä ”sattumalta”, suoraan valmiiksi, vaan 
ne kehittyvät sivutuotteena jostakin jo ole-
massa olevasta hyödyllisestä toiminnosta. 

Alkuperäisessä, käynnistyvässä translaatio-
koneistossa ei tietenkään voinut olla mu-
kana proteiinikomponentteja, ja voidaan-
kin olettaa, että alkuperäinen koneisto 
koostui vain RNA:sta. Translaation kehitty-
mistä on siis täytynyt edeltää joku systee-
mi, jossa RNA on toiminut sekä geneettise-
nä materiaalina että kemiallisia reaktioita 
katalysoivina entsyymeinä (siis, RNA-maa-
ilma). Translaatiokoneiston keskeisimmät 
osat ovat edelleen RNA:ta, ja nämä osat 
ovat kaikissa eliöissä hyvin samanlaiset, 
mikä osoittaa että ne periytyvät yhteisen 
varhaisen kehityksen ajalta. Kokeellisesti 
on myös osoitettu että RNA-entsyymit eli 
ribotsyymit kykenevät selviytymään niistä 
translaation toiminnoista, joita proteiinit 
nykyään hoitavat.

Ajatellaan että translaatiokoneiston esi-
asteen on pitänyt syntyä ja kehittyä hoi-
tamaan jotakin varhaista tehtävää, joka 
oli käynnissä jo ennen proteiinisynteesin 
käynnistymistä. Kaikista varhaisin välttä-
mätön toiminta on tietenkin ollut RNAn 

kopioiminen, ja hypoteesien mukaan 
translaatiokoneiston primitiivinen muoto 
olisi toiminut nimenomaan RNAn kopioin-
nissa. Kopiointikoneistoon olisi kuulunut 
siirtäjä-RNA molekyylejä, jotka kuljettivat 
aminohappoja, sekä kaksi ribotsyymiä, 
jotka vastaavat nykyisen ribosomin pientä 
ja suurta alayksikköä. Geneettinen koodi 
(synteesiohje) kehittyi ehkä aluksi osana 
kopiointikoneistoa, mutta vähitellen syn-
teesiä ohjeistavat alustat erkanivat omiksi 
molekyyleikseen. Näistä kehittyi proteii-
neja koodaavia sekvenssejä, eli geenejä. 
Tämä mahdollisti entistä suuremman pep-
tidivalikoiman ja entistä pidempien pep-
tidien tuotannon. Vähitellen RNA-geenien 
informaatio, samoin kuin koko koneiston 
RNA-molekyylien sekvenssit kopioituivat 
DNA muotoon, josta ne olivat edelleen 
kopioitavissa takaisin RNAksi proteiinisyn-
teesiä varten. Näin muodostui vähitellen 
molekyylibiologian perusdogma: ”DNA »  
RNA » proteiini”. Loppu onkin historiaa: 
pidemmät, monipuolisemmat ja tehok-
kaammat peptidit, kutsuttakoon niitä nyt 
jo varhaisiksi proteiineiksi, ottivat asteit-
tain hoitaakseen ribotsyymien tehtäviä. 
Tätä kutsutaan proteiinien läpimurroksi. 
Paluuta RNA-maailmaan ei enää ole.

4. RNA genomeista DNA genomeihin

Elämän varhaisimmassa vaiheessa RNA 
toimi sekä informaatiota säilyttävänä että 
kemiallisia reaktioita säätelevänä mole-
kyylinä (RNA maailma). Jossakin vaiheessa 
RNA:n informaationsäilytystehtävä siirtyi 
DNA:lle ja katalyyttiset tehtävät prote-
iineille, mutta yhä edelleen RNA toimii 
informaation kantajana DNA:lta proteiini-
synteesiin ohjeeksi. Siirtyminen RNA-maa-
ilmasta tällaiseen työnjakoon on pitkä 
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ja hankala harppaus. Elämä on yksinker-
taisimmillaankin erittäin monimutkais-
ta ja vaatii lukemattomien kemiallisten 
reaktioiden ja molekyylien verkostojen 
saumatonta yhteistyötä. Luonnonvalinta 
kykenee tuottamaan tällaista monimut-
kaisuutta vain jos informaatiota voidaan 
kopioida riittävän tarkasti eteenpäin uu-
sille sukupolville. Jos kopiointitarkkuus 
on huono, sattuman rooli nousee luon-
nonvalintaa merkittävämmäksi. Liian 
suuri määrä kopiointivirheitä on tuhoisaa 
elämälle.

Genomin kopiointitarkkuus asettaakin 
käytännössä rajat genomien koolle. Kai-
killa nykyisillä elämänmuodoilla (paitsi vi-
ruksilla) on käytössään erilaisia genomin 
oikoluku- ja korjausjärjestelmiä. Nämä 
kuitenkin vaativat proteiineja toimiak-
seen. Tässä on se ongelma, että  proteii-
nisynteesiin tarvittava molekyylikoneisto 
näyttää vaativan suuremman genomin 
kuin mitä olisi mahdollista luoda ja pi-
tää kasassa ennen oikolukujärjestelmän 
olemassa oloa. Nykyisten virusten RNA-
genomien koosta voidaan päätellä, että 
ilman oikoluku- ja korjausjärjestelmiä 
RNA-genomin maksimikoko on alle 30 
000 emästä. RNA-maailman elämänmuo-
dot kohtasivat siis vaikeasti ratkaistavan 
ongelman: Jotta ne voisivat kehittyä 
monimutkaisemmiksi, ne tarvitsisivat 
suuremman genomin, mutta suurem-
paa genomia ei voida saavuttaa ilman 
oikoluku- ja korjausjärjestelmiä, joiden 
synty myös vaatisivat suuremman gen-
omin! Tässä taas palaamme ”Muna vai 
kana”-ongelmaan: Kumpi tuli ensin, 
proteiineja tuottava informaatio vai in-
formaatiota ylläpitävät proteiinit?

Mahdollisia malleja

Kehityksen RNA-maailmasta eteenpäin on 
täytynyt tapahtua pienin askelin, jonkinlai-
sia välimuotoja käyttäen. Yhdeksi tällaisek-
si kahden maailman väliseksi ”sillaksi” on 
esitetty metyloitua RNA:ta eli RNA:ta, jon-
ka reaktiivinen OH-ryhmä on ”hiljennetty” 
liittämällä siihen metyyliryhmä (CH3). Tämä 
veisi RNA:ta askeleen lähemmäs DNA:ta te-
kemällä siitä vähemmän reaktiivisen ja näin 
ollen stabiilimman sekä paremman infor-
maationsäilyttäjän. Tässä teoriassa ei vaa-
dita pitkiä, epätodennäköisiä harppauksia, 
ja toisaalta siinä tarjotaan lukuisia etuja, 
kuten suurempi informaationsäilytyska-
pasiteetti. Tämä puolestaan olisi voinut 
johtaa uusiin mahdollisuuksiin, kuten pro-
teiinisynteesiin, mikä taas voisi positiivisen 
takaisinkytkentäkehän avulla mahdollistaa 
yhä kasvavan elämän monimutkaisuuden.

Toisen teorian mukaan DNA on edeltänyt 
RNA:ta elämän perimäaineksena, mikä tar-
koittaisi että ”RNA-maailmaa” ei ehkä kos-
kaan ollutkaan. Tämä näkemys perustuu sil-
le että geneettistä informaatiota kantavien 
molekyylien TÄYTYY olla niin kestäviä, että 
ne säilyvät ehjänä riittävän kauan kopioitu-
akseen. RNA on hyvin epästabiili molekyy-
li. DNA on sen sijaan hyvin stabiili, ainakin 
pH:ltaan lievästi happamassa ympäristös-

sä, jollainen 
v a r h a i n e n 
meri on mah-
d o l l i s e s t i 
ollut. DNA 
pystyy myös 
jonkinlaiseen 
k e m i a l l i s i a 
reaktioita ka-
t a l y s o i v a a n 

toimintaan, vaikkei se olekaan yhtä moni-
puolinen kuin RNA. Siis periaatteessa on 
mahdollista että jo varhaisimmat genomit 
olisivatkin koostuneet DNAsta. Tässä aja-
tusmallissa jää kuitenkin hyvin suureksi 
kysymykseksi, miten solun keskeiset RNA 
koneistot olisivat syntyneet.

Molekyylievoluution tutkiminen

Muinaisten molekyylitason ilmiöiden tut-
kiminen ja selvittäminen on äärimmäisen 
vaikeaa. Molekyylit eivät fossilisoidu sa-
malla tavalla kuin esimerkiksi luut ja ne 
katoavat näin ollen helposti jäljettömiin. 
Molekyylievoluution historiaa voidaan jäl-
jittää vain niistä molekyyleistä (sekvens-
seistä), jotka ovat luettavissa joko elävistä 
tai fossiloituneista soluista. Sellaiset sek-
venssit jotka esiintyvät eri lajeissa, ovat 
olleet olemassa jo ennen kuin näiden la-
jien sukuhaarat ovat eronneet toisistaan; 
sekvenssit jotka esiintyvät kaikissa lajeissa 
ovat olleet olemassa jo eliöiden yhteisen 
esi-isän aikaan, ennen kuin eliökunnan 
eri päähaarat erkanivat toisistaan.  Jotkut 
evoluution suuret edistysaskeleet, kuten 
geneettisen järjestelmän muutokset voi-
vat kuitenkin  osittain peittää ja päällekir-
joittaa varhaisempien järjestelmien omi-
naisuuksia, jotka näin ollen voivat kadota 
jättämättä jäljelle mitään konkreettista 
tutkittavaa.

Virusten rooli elämän kehityksessä 

Eräät tutkijat uskovat, että viruksilla on 
ollut merkittävä rooli elämän monimuo-
toisuuden kehittymiselle sekä siirtymiselle 
RNAsta DNA-genomeihin. Viruksia ei perin-
teisesti ole edes pidetty elävinä, koska ne 
ovat soluttomia, eivätkä kykene aineen-

Kumpi tuli ensin, muna vai kana? 
Piirros: Sanni Rahkola.
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vaihduntaan, proteiinisynteesiin tai lisään-
tymään itsenäisesti. Näin ollen virukset 
olisivat jonkinlaisia rajamuotoja elollisen ja 
elottoman välimaastossa. Se että viruksia 
ei pidetä elävinä, ei kuitenkaan ole hidas-
tanut virusten voittokulkua lainkaan; jokai-
sella elämänmuodolla on omat viruksensa 
ja esimerkiksi bakteerien virukset, bakte-
riofagit, ovat planeettamme runsaslukui-
simpia biologisia olioita. Virukset poikke-
avat toisistaan suuresti niin muodoiltaan, 
genomeiltaan kuin genominsäilytys- ja ko-
piointitavoiltaankin. Osa virusgenomeista 
esimerkiksi koostuu RNA:sta, osa puoles-
taan DNA:sta. Ne kuitenkin selvästi kaikki 
polveutuvat samasta elämän alusta kuin 
solullinen elämä.

Virukset ovat monella tapaa hyvin kiinnos-
tavia elämän ja sen kehittymisen kannalta, 
olivat ne itse eläviä tai eivät. Virukset kyke-
nevät esimerkiksi siirtämään geenejä isän-
täsolun genomista omaansa ja toisinpäin, 
sekä siirtämään geenejä ”horisontaalisesti” 
eri lajien välillä. Yhden teorian mukaan siir-
tymä RNA-genomeista DNA-genomeihin 
olisi tapahtunut juuri tämän virusten eri-
tyispiirteen ansiosta. Teorian mukaan elä-
män viimeisen yhteisen esi-isän, LUCAn, 
geneettinen materiaali olisi ollut RNA:ta. 
Virukset vaivasivat jo näitä varhaisia soluja. 
Kyseisten solujen kannalta olisi luonnol-
lisesti ollut edullista estää virusinfektio, 
joten niissä kehittyi jonkinlaisia puolus-
tusmekanismeja viruksia vastaan. Osa vi-
ruksista olisi tällöin vastavetona ja solujen 
puolustusmekanismien ajamina siirtynyt 
käyttämään DNA:ta perimäaineksenaan. 
Oletettavasti virusten isäntäsolut eivät ai-
nakaan heti olisi kyenneet tunnistamaan 
soluihin tunkeutuvaa vierasta geneettis-
tä materiaalia, DNA:ta. Tämä olisi tehnyt 

näistä DNA:ta käyttävistä viruksista käy-
tännössä näkymättömiä isäntäsoluilleen ja 
tarjonnut siten erittäin voimakkaan lisään-
tymisedun. 

Seurauksena virusten kyvystä liittää omaa 
geneettistä materiaansa isäntäsolun gen-
omiin, solujen genomeihin olisi ehkä 
puolestaan joutunut myös DNA:ta, niiden 
oman RNA:n lisäksi, mikä on voinut olla 
merkittävä askel solulliselle elämälle. On 
myös mahdollista, että joku ehjä DNA-poh-
jainen virusgenomi otti vallan isäntäsolus-
sa, alkoi kopioitua siellä tehokkaasti ja ke-
hittyi vähitellen solun genomiksi. Virusten 
merkittävä rooli tässä elämälle tärkeässä 
kehitysvaiheessa ei ole ehkä niin yllättä-
vää kuin miltä se kuulostaa. Virusten, lois-
ten ja muiden patogeenien ajatellaan yhä 
edelleen muodostavan olennaisen tärkeän 
evoluutiota ohjaavan voiman.

5. LUCA, viimeinen yhteinen esi-isä

Edellisessä kappaleessa mainittiin kaikkien 
eliöiden polveutuvan yhteisestä elämän 
alkukehityksestä, eli viimeisestä yhtei-
sestä esi-isästä (Last Common Univer-
sal Ancestor, LUCA). Tätä todistaa se, että 
eliöiden keskeiset ominaisuudet – DNAn 
ja RNAn käyttö geneettisenä materiaalina, 
geneettinen koodi ja sen ilmentäminen 
proteiinisynteesin kautta – ovat saman-
laisia kaikissa lajeissa. Kaikki nämä omi-
naisuudet juontavat juurensa yhdestä ja 
samasta elämän varhaiskehityksestä, joka 
tapahtui jonkinlaisessa molekyyliliemessä, 
noin neljä miljardia vuotta sitten. Molekyy-
liliemestä syntyivät ensimmäiset primitiivi-
set – ehkä virusten kaltaiset – eliöt. Nämä 
kehittivät vähitellen ympärilleen solukal-
vot, ja alkoivat jakaantua säännöllisesti, ja 

muodostaa pysyviä solulinjoja. Solulinjat 
kuitenkin eriytyivät hyvin pian kahteen eri 
suuntaan – kahdeksi erilliseksi kehityslin-
jaksi, arkeiksi ja bakteereiksi. Emme tie-
dä varmasti missä vaiheessa tämä erilleen 
ajautuminen tapahtui – esimerkiksi emme 
tiedä olivatko genomit siinä vaiheessa vie-
lä RNA-muotoisia vai olivatko ne jo koko-
naan kopioituneet DNAksi, tai oliko elämä 
jo vakiintunut solulinjoiksi vai oliko se vielä 
”pelkkää molekyylilientä”. Tämä varhaiske-
hityksen vaihe on kuitenkin hyvin merkit-
tävä meidän kaikkien kehityshistoriassa: 
se edustaa kaikkien elämänmuotojen vii-
meistä yhteistä esi-isää (Last Universal 
Common Ancestor, LUCA). 

6. Solukalvojen evoluutio

Kaikilla nykyisillä elämänmuodoilla on so-
lukalvo. Solukalvo on jopa yksi niistä omi-
naisuuksista, joiden avulla elämää pyritään 
määrittelemään. Tällaisen määritelmän 
mukaan virukset jäävät elävien joukon 
ulkopuolelle. Solukalvo rajaa eliön ympä-
ristöstään ja ylläpitää solun sisällä kaikkia 
solulle tarpeellisia yhdisteitä sopivina pi-
toisuuksina. Kalvo mahdollistaa energia-
aineenvaihdunnan, ja se kuljettaa aineita 
sisään ja ulos solusta. Elämän edellytys on, 
että kaikki aineet pidetään solun sisällä 
juuri oikealla tasolla.  

Kaikkien eliöiden solukalvot koostuvat li-
pidien muodostamista kaksoiskalvoista. 
Eliökunnan päähaarojen, arkkien, baktee-
rien ja aitotumallisten eli eukaryoottien, 
kalvot poikkeavat kuitenkin toisistaan. Tar-
kemmin sanottuna bakteerien ja arkkien 
kalvot poikkeavat merkittävästi toisistaan. 
Sen sijaan eukaryoottien ja bakteerien 
kalvot muistuttavat hyvin paljon toisiaan, 
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mutta arkkien kalvolipidit ( ja niiden 
synteesireitit) ovat täysin erilaiset. 
Tämä seikka on mielenkiintoinen poh-
dittaessa eukaryoottien alkuperää. 

Solukalvojen välttämättömyydestä 
voidaan päätellä, että myös varhai-
simman elämän piti olla jollakin tapaa 
rajattu laajemmasta ympäristöstään. 
Bakteerien ja arkkien kalvojen erilai-
suus kuitenkin herättää kysymyksen, 
millainen kalvo mahtoi olla kaiken 
elämän viimeisellä yhteisellä esi-isällä, 
LUCA:lla? On myös mahdollista, että 
LUCA:lla ei ollut lainkaan solukalvoa. 
Se ei välttämättä ollut vapaana elävä 
solullinen organismi niin kuin nykyisin 
tunnetut elämän muodot. 

Solukalvojen evoluution keskeinen 
ja mielipiteet jyrkästi jakava kysymys 
onkin: oliko solukalvoilla keskeinen 
osa jo elämän synnyssä ja varhaisessa 
evoluutiossa vai ovatko ne kehitty-
neet vasta myöhemmin, sen jälkeen 
kun elämä oli jo käynnistynyt jossakin 
muussa rajatussa ympäristössä? 

Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että 
proteiinisynteesin kaltaisten moni-
mutkaisten järjestelmien kehittymi-
nen on vaatinut laajamittaista geeni-
siirtoa ja geenien vapaata yhdistelyä 
varhaisessa molekyylipopulaatiossa, 
mikä ei olisi ollut mahdollista läpäi-
semättömän membraanin (kalvon) si-
sään teljettynä. Näin ollen tuntuukin 
loogisemmalta, että varhaisen elämän 
olisi täytynyt ”valmistautua” vapaam-
massa ympäristössä, eli jonkinlaisessa 
kollektiivisessa molekyyliliemessä. Täl-
laisessa molekyyliyhteisössä toimiva 

laajamittainen horisontaalinen geenisiirto 
olisi ajanut kollektiivista evoluutiota, ja 
tämä olisi tuottanut vaikeasti selitettävät 
monimutkaiset mekanismit, kuten prote-
iinisynteesin. ”Kollektiivinen evoluutio” sä-
rähtää puhdasoppisen darwinistin korvaan 
kerettiläiseltä, mutta oikeastaan kyse on 
vain tavasta, jolla syntyneet geneettiset in-
novaatiot leviävät geenipoolissa: horison-
taalisesti ”yksilöltä” toiselle, eivät niinkään 
sukupolvesta toiseen. Evoluutiogeneetik-
ko Richard Dawkins on verrannut evo-
luutiota geenien joeksi, joka virtaa ajassa 
haarautuen aina uudelleen uusiksi puroiksi 
ja pauhaaviksi koskiksi. Saman mielikuvan 
mukaisesti varhaista evoluutiota voisi par-
haiten kuvata geneettisenä altaana, gee-
nipoolina.

Jos alkuperäiset replikaattorit viettivät 
näin auvoisaa elämää molekyyliyhteisö(i)
ssään, miksi ne sitten ylipäätään vetäytyi-
vät solukalvojen sisään ja itsenäistyivät 
kylmään (tai ollessaan termofiilejä, kuu-
maan) maailmaan? Syy saattoi olla viruk-
sissa ja muissa parasiiteissä. Ehkä solukal-
vo oli keino puolustautua parasiiteiltä – tai 
kenties ensimmäiset membraanit olivat 
parasiittien pakokeino, jolla ne suojautui-
vat isäntäyhteisön puolustusjärjestelmiltä. 
Kenties me solulliset olemmekin virusten 
jälkeläisiä. Useilla viruksilla on tapana ku-
roa isäntäsolun kalvosta itselleen sopivia 
replikaatio-vesikkeleitä, vain muutaman 
proteiinin avulla. Tämä saattaa olla häily-
vä muisto siitä, minkälaisella mekanismilla 
ensimmäiset solukalvot syntyivät.

7. Missä elämä syntyi?

Tiedetään, että maapallolla oli elämää jo 
noin 3,8 miljardia vuotta sitten, mutta min-

Yllä: lipidimolekyylit erottuvat vesiliuoksesta, 
kerääntyvät yhteen ja muodostavat automaat-
tisesti kalvoja ja vesikkeleitä. Alla: bakteerien 
ja eukaryoottien solukalvot  muodostuvat 
erilaisista lipideistä. Bakteerien kalvoissa on 
suoria rasvahappoketjuja, arkkien kalvoissa taas 
haaroittuneita  (metyloituneita) hiilivetyketjuja. 
Molekyylien välillä on myös muita rakenteellisia 
eroja. Piirrokset: A. Soitamo.
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kälaisissa olosuhteissa elämä syntyi? Voim-
me olettaa sen syntyneen vesiympäristös-
sä, koska mikään tunnettu elämänmuoto 
ei pärjää ilman vettä. Valtameret peittivät 
maapalloa jo noin 4,4 miljardia vuotta sit-
ten. Meri oli aluksi hyvin kuuma (jopa 200 
asteinen), mutta jäähtyi nopeasti. Sen läm-
pötilan kehitystä ensimmäisten satojen 
miljoonien vuosien aikana ei kuitenkaan 
tunneta. On mahdollista, että himmeän 
nuoren auringon takia planeetan lämpötila 
laski jopa alle jäätymispisteen elämän syn-
nyn aikaan. Toisaalta tiedetään, että Maan 
tulivuoritoiminta oli hyvin aktiivista, mikä 
tuotti ilmakehään runsaasti hiilidioksidia 
ja vesihöyryä, ja näiden kasvihuonevaiku-
tus nosti planeetan lämpötilaa. Planeetalla 
saattoi vallita elämän synnyn aikoihin hy-
vin monenlaisia olosuhteita.

Alkuaikoina olosuhteet Maassa kuumeni-
vat ajoittain voimakkaasti, koska Maahan 
osui paljon meteoriitteja. Suurimmat iskut 
saattoivat haihduttaa valtameret jopa ko-
konaan, mikä olisi ollut tuhoisaa varhai-
selle elämälle. Toisaalta meteoriitti-iskut 
mahdollisesti edistivät elämän syntymistä, 
sillä kraattereihin saattoi muodostua so-
pivia pintoja elämän rakennuspalikoiden 
synnylle, ja meteoriitit myös toivat niitä 
mukanaan. On myös ehdotettu, ettei suu-
rikaan meteoriitti-isku välttämättä tuhoaisi 
varhaista elämää, sillä eliöt saattoivat säi-
lyä avaruuteen singonneissa kiviroiskeissa.

Elämän synnyn aikoihin ilmakehässä ei ol-
lut happea, mikä on tärkeä tekijä elämää 
edeltävän kemian kannalta, sillä happi olisi 
tehokkaasti tuhonnut hauraita molekyyle-
jä. Hapen puute aiheutti toisaalta sen, että 
elämän molekyyleille tuhoisa auringon 
UV-säteily pääsi esteettä maan pinnalle. 

Elämän täytyi siis syntyä suojassa säteilyl-
tä, esimerkiksi syvällä vedessä tai maan si-
sällä. Olosuhteiden tuli suosia pienten mo-
lekyylien yhteenliittymistä ja kehittymistä 
yhä suuremmiksi ja mut-
kikkaammiksi rakenteiksi. 
Jotta tällaista spontaania 
molekyylien rakentumista 
olisi voinut tapahtua, täytyi 
näitä lähtöaineita olla run-
saasti pienellä alueella. 

Elämän syntypaikaksi onkin 
ehdotettu merenpohjan 
mustia savuttajia. Nämä 
savuttajat pulputtavat kuu-
maa vettä, johon on liuen-
nut paljon erilaisia mine-
raaleja ja yhdisteitä, mm. 
sulfideja, jotka reagoivat 
meriveden raudan ja nik-
kelin kanssa muodostaen 
saostumia, joista kasvaa 
huokoisia torneja. Huoko-
set muodostavat ikään kuin 
pieniä kammioita, joiden 
läpi kuuma vesi purkautuu. 
Veden tuomat liukoiset yh-
disteet (mm. metaani, am-
moniakki ja vetysyanidi) 
voivat reagoida kammioi-
den mineraalipinnoilla ja 
tuottaa elämän rakennus-
palikoita, kuten aminohap-
poja ja lipidejä. Syntyvän 
elämän energian lähteenä 
toimi meren pohjan alla val-
litseva suuri geoterminen kuumuus. Veden 
nopea jäähtyminen (lämpötilagradientti) 
taas muodosti sopivat olosuhteet erilaisille 
reaktioille. Mustien savuttajien huokoiset 
mineraalit ja niiden pienet kammiot saat-

toivat toimia tavallaan alkeellisina soluina 
suojaten kehittyvää elämää ulkopuoliselta 
maailmalta.

Muitakin käsityksiä elämän 
syntypaikoista on olemassa. 
Runsaasti kaliumia sisältävien 
savipintojen tiedetään edis-
tävän keskeisiä molekyylien 
synty- ja polymerisoitumisre-
aktioita, joten on mahdollista 
että elämä syntyi saviliusko-
jen välissä. Elämän rakennus-
aineita (aminohappoja, lipi-
dejä ja nukleotidiemäksiä) on 
löydetty runsaasti meteorii-
teista ja pienempiä orgaanisia 
molekyylejä esiintyy runsaasti 
tähtien välisessä pölyssä. Siksi 
on myös mahdollista, että elä-
mä syntyi jollain lähiavaruu-
den taivaankappaleella, esi-
merkiksi Marsissa, josta jotkut 
Maahan pudonneet meteo-
riitit ovat peräisin. Tiedetään 
että monet pieneliöt selviävät 
avaruudessa hengissä hyvin-
kin pitkiä aikoja esimerkiksi 
kivien sisällä, missä ne ovat 
suojassa avaruuden säteilyltä. 
Panspermiaksi kutsutun teo-
rian mukaan elämän idut voi-
sivat olla peräisin myös muista 
aurinkokunnista. Tämä ei kui-
tenkaan ole mahdollista, sillä 
tähtien väliset etäisyydet ovat 
niin suuria, että nämä elämää 

kuljettavat meteoriitit eivät olisi ehtineet 
osua toiseen aurinkokuntaan maailman-
kaikkeuden historian aikana.

”Mustia savuttajia” 
syntyy valtamerten 
keskiselänteillä. Me-
renpohjan alle painunut 
merivesi on kuumentunut 
hyvin kuumaksi, ja siihen 
on liuennut runsaasti 
erilaisia mineraaleja. 
Merenpohjan keskis-
elänteen alueella tämä 
pohjan alla oleva kuuma 
vesi purkautuu pohjan 
läpi meriveteen. Kuu-
maan veteen liuenneet 
mineraalit saostuvat ja 
muodostavat purkautu-
misaukon päälle korkei-
ta, huokoisia ”torneja”. 
Elämän syntyreaktiot 
olisivat voineet tapah-
tua tällaisten tornien 
huokoisissa rakenteissa. 
Kuva: OAR/National Un-
dersea Research Program 
(NURP); NOAA.
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Mikä muuttaa Maan 
ilmastoa?
Ari Brozinski & Olav Eklund

Maan ilmasto on muuttunut rajusti planeet-
tamme 4600 miljoonan vuoden pituisen his-
torian aikana. Varhaisesta hiilidioksidipitoi-
sesta ja polttavan kuumasta kaasukehästä on 
päädytty elämälle kelvolliseen ilmakehään, 
joka on välillä jäähtynyt niin kylmäksi, että 
jäämassat ovat levittäytyneet kohti päivän-
tasaajaa. Toisaalta sulaa vettä on esiintynyt 
maapallolla jo 4000 miljoonan vuoden ajan.  
Ilmakehän muuttuminen ja siinä tapahtuvien 
muutosten taustalle kätkeytyy usean proses-
sin yhteisvaikutus.

Maan ilmakehät

Maan ensimmäinen kaasukehä syntyi täh-
tienvälisistä haihtuvista kaasuista, kun 
Maan koko oli noin kymmenesosa nykyi-
sestä. Kaasukehä koostui todennäköisesti 
suuresta määrästä vetyä, heliumia, metaa-
nia ja ammoniakkia. Happea ei ollut lain-
kaan tai sitä oli hyvin vähän. Aurinkotuulet 
yhdessä meteoriittipommitusten kanssa 
tuhosivat ensimmäisen varhaista proto-
maata ympäröineen kaasukehän. 

Toinen kaasukehä alkoi kehittyä Maan 
muodostaneiden planetesimaalien mu-
kanaan tuomista haihtuvista yhdisteistä. 
Se sisälsi pääosin hiilidioksidia, typpeä 
sekä vesihöyryä. Nämä kaasut vapautuivat 
Maan sisältä sen jäähtyessä pommitusten 
jälkeen differentaation ja konvektiovir-
tausten avulla. On arveltu, että suuri osa 
vedestä päätyi planeetallemme voimak-

kaan meteoriittipommituksen (engl. heavy 
bombardment) aikana 4500–3800 miljoo-
naa vuotta sitten. Pommituksessa Maahan 
iskeytyi runsaasti vaihtelevan kokoisia kap-
paleita, joista suurimmat olivat halkaisijal-
taan tuhansia kilometrejä.

Pintalämpötilan edelleen laskiessa, satoi 
kaasukehän vesihöyry alas ja muodostui 
meriä. Sateiden alettua laskeutui kaikki 
vesi maanpinnalle 150–250 vuoden aikana. 
Jäljelle jääneeseen kaasukehään jäi hiilidi-
oksidia, hiilimonoksidia (häkää) ja typpeä. 
Maapallolla saattoi olla maankuoren kans-
sa vuorovaikutuksessa oleva hydrosfääri eli 
vesikehä jo 4300 miljoonaa vuotta sitten. 
Vanhimmista sedimenttikivistä on havaittu 
merien olleen olemassa runsas 3800 mil-
joonaa vuotta sitten. Ennen tätä mahdol-
linen nestemäinen vesi höyrystyi takaisin 
kaasukehään.

Varhaisen kaasukehän korkean hiilidiok-
sidipitoisuuden vuoksi maan pinnalla oli 
voimakas kasvihuoneilmiö ja lämpötila ki-
pusi yli 80 asteeseen. Hiilidioksidin määrä 
alkoi laskea vasta, kun laattatektoniikka 
muodosti mantereita. Mantereiden myötä 
syntyneisiin kalkkikiviin sitoutui runsaasti 
hiilidioksidia. Nykyisin suuri osa Maan hii-
lidioksidista on kalkkikivissä. Kalkkikiven 
muodostuminen edellyttää vapaita kalsiu-
mioneja. Vapaiden kalsiumionien saata-
vuus vaihtelee eroosion mukaan. Eroosion 
voimakkuus taas vaihtelee sateen ja läm-
pötilan vaikutuksesta. Heti valtamerten 
muodostumisen jälkeen eroosio on saatta-
nut olla jopa 10000 kertaa voimakkaampaa 
kuin nykyisin. Toisin sanoen sadassa vuo-
dessa muodostui saman verran sediment-
tejä kuin nykyään miljoonassa vuodessa. 

Hapen osuus ilmakehässä alkoi kohota 
noin 2000 miljoonaa vuotta sitten fotosyn-
teesin alettua. Samalla hiiltä (hiilidioksidi 
mukaan lukien) sitoutui maaperään, mikä 
nosti vähitellen hapen määrää ja johti lo-
pulta nykyisen ilmakehän syntyyn.

Tietoa menneistä ilmastoista

Tietoa menneistä ilmasto-olosuhteista 
sekä ilmakehän koostumuksesta saadaan 
usealla tavalla: geokemiallisissa isotoop-
pitutkimuksista, joissa mitataan radioak-
tiivisia isotooppeja ja niiden suhteellisia 
osuuksia kivissä, jäätiköiden ilmakuplista 
tai vaikka syvänmeren sedimenteistä. Tut-
kimalla puiden vuosirenkaita (puun kasvu-
vauhti eri vuosina), siitepölyjä, järvilustoja, 
korallien kerrostumia sekä fossiileja, saa-
daan niin ikään tietoa vallinneista sääolois-
ta. Tehdyt tutkimukset auttavat täydentä-
mään kuvaa siitä minkälainen Maa on ollut, 
miten se on muuttunut ja miltä ilmasto 
mahdollisesti näyttää tulevaisuudessa. 

Säännöllisen säännöttömiä

muutoksia

Maan pintalämpötila on kytköksissä siihen 
kohdistuvan auringonsäteilyn määrään, 
joka ei ole vakio. Säteilyn määrään vai-
kuttavat useat seikat, joista osa kyetään 
ennustamaan paremmin kuin toiset. Par-
haiten ennustettavat muutokset liittyvät 
Maan kiertorataan sekä akselin kallistus-
kulmaan ja huojuntaan. Nämä muutokset 
toistuvat tietyin väliajoin ja niitä kutsutaan 
Milankovitschin sykleiksi niiden keksijän, 
Itävaltalais-Unkarilaisen tiedemiehen Mi-
lutin Milankovitschin (1879–1958) mu-
kaan. Kiertoradan soikeus (litistyneisyys) 
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vaihtelee 100 000 vuoden jaksoissa, kallis-
tuskulma muuttuu 41000 vuoden välein ja 
huojunta vaihtelee 19000–23000 vuoden 
jaksoissa.

Myös auringon säteilyvoimakkuus vaikut-
taa Maan pintalämpötilaan. Auringonsätei-
lyn tiedetään olleen heikompaa tiettyinä 
jaksoina Maan historian aikana. Viimeisin 
esimerkki tästä on niin kutsuttu Pieni jää-
kausi vuosien 1200–1700 välillä, minkä aja-
tellaan olleen seurausta Auringon heiken-
tyneestä säteilytehosta.

Tulivuorenpurkauksilla tiedetään olleen 
vaikutuksia Maan ilmastoon. Niiden synty 
tai purkautuminen voi olla seurausta li-
tosfäärilaattojen liikkeistä eli laattatekto-
niikka vaikuttaa myös ilmastoon. Tulivuo-
ret syöksevät ilmakehään suuria määriä 
hiilidioksidia ja tuhkaa. Tuhkapilvet muut-
tavat hetkellisesti ilmaston lämpötilaan, 
sillä ne estävät auringonvalon läpipääsyn. 
Ne poistuvat useimmiten viikkojen tai joi-
denkin kuukausien aikana. Tulivuorista 
purkautuu myös runsaasti hiilidioksidia. 
Runsas hiilidioksidin määrä ilmakehässä 
edistää kasvihuoneilmiötä.  

Laattatektoniikalla on tulivuoritoiminnan 
lisäksi suoria vaikutuksia ilmakehään: esi-
merkiksi valtamerten keskiselänteillä ta-
pahtuva litosfäärilaattojen erkaneminen 
vapauttaa runsaasti hiilidioksidia. Laat-
tatektoniikka vaikuttaa ilmastoon myös 
supermantereiden kautta. Suurten maa-
massojen kerääntyminen yhteen heijastaa 
tehokkaasti auringonvaloa. Tämä taas joh-
taa Maan pintalämpötilan alenemiseen.

Maahan törmäävät meteoriitit voivat myös 
vaikuttaa ilmastoon, joskus hyvin dramaat-

tisesti. Maan syntyvaiheessa jopa useam-
man tuhannen kilometrin halkaisijaltaan 
olevat kappaleet muovasivat Maata. Suu-
rimman törmäyksen, Kuun muodostaneen 
Theian osuman, jälkeenkin on tapahtunut 
laajojen meteoriittien iskeytymisiä pla-
neettamme pinnalle. Suurikokoinen me-
teoriittitörmäys voi nostaa hetkittäisen 
lämpötilan niin kuumaksi, että maanpinta 
muuttuu tulimereksi. Näin tapahtui esi-
merkiksi 65 miljoonaa vuotta sitten, kun 
Jukatanin niemimaalle iskeytyi halkaisijal-
taan 170 kilometrin kokoinen dinosaurus-
ten ajan päättänyt meteoriitti.

Filippiineillä sijaitseva Mount Pinatubo 
purkautui vuonna 1991. Purkaus oli yksi 
suurimpia tunnettuja. Purkauksen yhteydessä 
tulivuoresta vapautui 6-16 km3 tuhkaa, 10 km3 
magmaa ja 20 miljoonaa tonnia rikkidioksidia. 
Ilmakehään joutunut rikki muodosti ”sumu-
pilven” ja purkausta seuranneina kuukausina 
maan keskilämpötila aski puoli astetta. Kuva: 
USGS/Cascades Volcano Observatory, Dave 
Harlow.
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Big Bang

Arkeeinen eoni, 3000 Ma

Ur , mannerten yhteenliittymä

Kiinteää kuorta alkoi kiteytyä Maan pin-
talämpötilan laskettua riittävästi. Varhai-
simmat kuorenpalat ovat todennäköisesti 
sulaneet useaan otteeseen ennen kuin 
lämpötila oli niin alhainen, että kivisula 
kykeni jähmettymään pysyvästi. Osa hyvin 
varhaisista kuorenpalasista on säilynyt ny-
kyhetkeen asti.

Varhaiset mantereiden palat tai tarkemmin 
ottaen kratonit törmäsivät laattatektonii-
kan vaikutuksesta toisiinsa. Kratonit ovat 
erittäin vanhoja ja stabiileja litosfäärin 
osia, joiden ”juuret” ulottuvat hyvin sy-
välle – aina astenosfääriin asti. Kratonien 
yhteenryhmittymästä syntyi varhaisin 
tunnettu suurempi mannermassa, Ur. Ur 
juontaa juurensa saksankielestä, jossa se 
tarkoittaa alkua. 

Ur voidaan edelleen tunnistaa planeettam-
me pinnalta. Tutkimalla nykyisiä manterei-
ta on havaittu, että niistä löytyy vanhojen 
kratonien reuna-alueita, jotka sisältävät 
keskimäärin 3000 miljoonan vuoden ikäi-
siä matalaan veteen muodostuneita vul-
kaanisia kerrostumia. Tällaisia yhtä vanho-
ja ja samantyyppisiä kerrostumia löytyy 
Maasta ainoastaan viiden kratonin reuna-
alueelta. Vaikka nämä alueet ovat nykyisin 
jakautuneet ympäri maapalloa tiedetään, 
että ne sijaitsivat yhdessä vielä viimeisim-
män supermantereen, Pangean, hajoami-

sen aikoihin. Hajoamisen jälkeen Urin osat 
päätyivät osaksi muita mantereita. 

Alkuperäinen Ur sisälsi osia esimerkiksi In-
tiasta ja Etelä-Afrikasta (Kaapvaal-kratoni). 
Ur laajeni, kun siihen yhtyi lisää kratoneita 
noin 2500 miljoonaa vuotta sitten. Kasvu 
jatkui ainakin tuhannen miljoonan vuoden 
ajan, jolloin muun muassa Australian itä-
osa hitsautui kiinni Uriin. 

Arkeeinen eoni, 2500 Ma

Arctica ja Kenorland, mannerten yhteen-
liittymä

Arctica on toinen suurempi mannerten 
yhteenliittymä Maan historiassa. Sen muo-
dostuminen alkoi 2500 miljoonaa vuotta 
sitten eli vain vähän Urin jälkeen. Arcticaan 
kuului osia Grönlannista, Pohjois-Ameri-
kasta sekä Siperiasta.  Arctican ydinaluetta 
kutsutaan myös Kenorlandiksi. Kenorlan-
din ajatellaan muodostuneen samoihin 
aikoihin Arctican kanssa ja se hajosi toden-
näköisesti kolmeen osaan, jotka ajautuivat 
takaisin kiinni toisiinsa. Geologit ovat löy-
täneet todisteita tästä tutkimalla yhteen-
törmäyksessä syntyneitä kivilajeja. 

Lähes kaikki Arctican osat sijaitsivat viimei-
simmän supermantereen Pangean samas-
sa osassa. On käytännössä mahdotonta, 
että Arctican muodostaneet osat olisivat 
muodostuneet eri paikoissa ja hitsautu-
neet täsmälleen samaan paikkaan Pange-
assa. Tämän vuoksi oletetaan, että Arctica 
pysyi yhtenäisenä kahden ensimmäisen 
supermantereen ajan ja hajosi vasta  ver-
rattain myöhään.  Nimi Arctica juontaa juu-
rensa siitä, että Jäämeri avautui sen poikki 
Siperian ja Pohjois-Amerikan erkaantuessa.
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Fotosynteesin varhais-
historia
Esa Tyystjärvi

Alkuperäistä yhteyttämis- eli fotosynteesi-
kykyä esiintyy eliökunnan kolmesta päähaa-
rasta vain bakteereilla. Kasvit ja levät ovat ny-
kyisin toki tärkeitä yhteyttäjiä, mutta niiden 
fotosynteesikyky on lainaa syanobakteereilta.

Syanobakteerien, kasvien ja levien foto-
synteesi hajottaa valoenergian avulla vet-
tä tuottaen happea. Vettä on kaikkialla, 
mutta elektronien irrottaminen vedeltä on 
vaikeaa. Fotosynteesistä on myös muoto-
ja, joissa elektronit tulevat rikkivedyltä tai 
muilta sellaisilta aineilta, jotka luopuvat 
mielellään elektroneistaan. Tällainen foto-
synteesi on melko rajoittunutta, sillä rikki-
vetyä ei (onneksi) ole joka paikassa tarjolla. 
Rikkivedystä riippuvaista fotosynteesiä 
pidetään nykyisin kuitenkin fotosynteesin 
kantamuotona. Ennen historiaan sukelta-
mista on kerrottava fotosynteesin koneis-
tosta. 

Fotosynteesin tunnusomaisin rakenne ovat 
proteiineja ja niihin sitoutuneita klorofylli- 
tai bakteeriklorofyllimolekyylejä sisältävät 
reaktiokeskuskompleksit, jotka kuljettavat 
elektroneja valoenergian avulla molekyy-
liltä toiselle. Syanobakteereilla ja viher-
hiukkasilla on kahdenlaisia reaktiokeskuk-
sia. Kakkostyypin reaktiokeskus kuljettaa 
elektroneja kalvossa oleville kinonimole-
kyyleille ja ykköstyypin reaktiokeskus kul-
jettaa elektroneja liukoisille ferredoksiini-
molekyyleille. Rikkivedyn avulla toimivaan, 
happea tuottamattomaan fotosynteesiin 

nojaavilla bakteereilla on vain jompikum-
pi reaktiokeskustyyppi. Proteobaktee-
reihin kuuluvilla purppurabakteereilla ja 
vihreillä liukujilla (Chloroflexa) on kakkos-
tyypin reaktiokeskus ja ryhmiin Chlorobi, 
Heliobacteria ja Acidobacteria kuuluvilla 
fotosynteettisillä lajeilla on ykköstyypin 
reaktiokeskus. Happea tuottava ja happea 
tuottamaton fotosynteesi eroavat myös 
käytössään olevien väriaineiden puolesta. 
Syanobakteerien ja kasvien sisältämät klo-
rofyllit käyttävät näkyvää valoa, kun taas 
happea tuottamattoman fotosynteesin pe-
rustana olevat bakteeriklorofyllit toimivat 
lähi-infrapunavalolla.

Proteiinirakenteensa perusteella kakkos- 
ja ykköstyypin reaktiokeskukset ovat su-
kulaisia ja kakkostyypin reaktiokeskus on 
fotosynteesin reaktiokeskusten kantamuo-
to. Fotosynteesi rajoittui aluksi sellaisille 
seuduille, joissa oli saatavana rikkivetyä 
tai muita hyviä elektroninluovuttajia. Alku-
maan happea tuottamaton fotosynteesi 
saattaa olla toiminut lähinnä pohjasedi-
menteissä, joissa bakteerit olivat osittain 
turvassa auringon tappavalta ultraviolet-
tisäteilyltä. Toisaalta Australiasta on löy-
detty 3,45 miljardia vuotta vanhoja, mata-
lassa vedessä syntyneitä stromatoliitteja, 
jotka näyttävät syanobakteerien aikaan-
saannoksilta. Saman ikäisistä kallioista on 
myös löytynyt rakenteita, jotka on tulkittu 
syanobakteerien fossiileiksi. On kuiten-
kin mahdollista, että nämä varhaisimmat 
todisteet fotosynteettisistä bakteereista 
kertovat happea tuottamattoman fotosyn-
teesin esiintymisestä eivätkä syanobaktee-
reista.

Fotosynteesikyvyn tuottavat geenit ovat 
siirtyneet erittäin paljon organismista 

toiseen, ”horisontaalisesti”, eikä fotosyn-
teesikoneiston eri osia koodaavien gee-
nien sukupuu sovikaan yhteen muilla pe-
rusteilla laadittujen bakteerisukupuiden 
kanssa. Esimerkiksi alkeellisimpana pidet-
ty kakkostyypin reaktiokeskus esiintyy 
gram-negatiivisilla purppurabakteereilla 
ja gram-positiivisilla liukujabakteereilla 
(Chloroflexa), ja toisaalta sekä Chlorobi- 
että Chloroflexa-ryhmillä on samanlainen 
klorosomiksi kutsuttu valoa keräävä raken-
ne, vaikka niiden reaktiokeskukset ovat eri 
tyyppiset.

Yhden reaktiokeskustyypin avulla toimi-
vasta, rikkivetyä vaativasta ja lähi-infra-
punavaloa käyttävästä fotosynteesistä ke-
hittyi syanobakteerien fotosynteesi, jossa 
näkyvä valo käyttää kahden valoreaktion 
sarjaa ja joka pystyy hajottamaan vettä 
elektroninlähteekseen. Happea tuottavan 
fotosynteesin synnyn ajoitus perustuu 
pääasiassa todisteisiin hapen esiintymises-
tä ilmakehässä. Monet todisteet osoittavat 
alku-maan ilmakehän olleen hapeton aina 
noin 2,5 miljardin vuoden takaiseen aikaan 
asti. Tarkin todiste ilmakehän happipitoi-
suuden nousun ajankohdasta on rikkiyh-
disteiden käyttäytyminen, joka osoittaa 
auringon ultraviolettisäteilyn päässeen 
esteettä maapallolle vielä 2,45 miljardia 
vuotta sitten. Ultraviolettivalon pääsy pin-
nalle osoittaa, ettei ilmakehässä tuohon 
asti ollut otsonikerrosta eikä ilma siis sisäl-
tänyt happea. Monet muutkin geologiset 
todisteet osoittavat ilmakehän happipitoi-
suuden nousseen 2,4–2,2 miljardia vuotta 
sitten. Yksi todisteista on se, että vain tätä 
vanhemmissa kerrostumissa esiintyy jo-
kien pohjalla pyöristyneitä uraniniitti- ja 
rikkikiisukappaleita. Nuoremmissa hapek-
kaissa ympäristöissä nämä mineraalit ovat 
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epästabiileja. Ajanjaksoa 2,45–2,2 miljardia 
vuotta sitten kutsutaankin Suureksi hapet-
tumistapahtumaksi, vaikka ilman happi-
pitoisuuden nousu nykyiselle tasolle kesti 
vielä tämän jälkeen satoja miljoonia vuosia.

Happea tuottava fotosynteesi on varmasti 

kehittynyt ennen kuin ilmakehän happipi-
toisuus nousi. Tämä väliaika lienee useiden 
miljoonien vuosien mittainen, koska ha-
pen määrä on noussut ensin merivedessä, 
joka oli hapen tuottajien asuinympäristö. 
Meriveden hapettumista hidasti valtavan 
vesimäärän lisäksi se, että syanobakteerien 

tuottama happi kului aluksi meressä liukoi-
sena esiintyneen kahdenarvoisen raudan 
pelkistämiseen. Raudan pelkistyminen 
tuotti ns. raitarautakerrostumia, joissa on 
suuri osa maailman louhintakelpoisesta 
raudasta. 

Levien ja kasvien viherhiukkaset ovat ke-
hittyneet syanobakteerista, jonka aitotu-
mallinen solu otti sisäänsä noin 1–1,6 mil-
jardia vuotta sitten. Tapahtumaa kutsutaan 
endosymbioosiksi. Syanobakteerit ehtivät 
siis olla yksin vastuussa maapallon hapen 
tuotosta ainakin miljardin vuoden ajan. 
Endosymbioosin jälkeen viherhiukkanen 
on menettänyt suurimman osan perimäai-
neksestaan leväsolun tumaan, mutta tär-
keä osa erityisesti fotosynteesiin ja valku-
aisaineiden synteesiin liittyvistä geeneistä 
on jäljellä. Ensimmäinen (primaarinen) 
endosymbioosi on nykyisen käsityksen 
mukaan tapahtunut vain kerran, mutta eu-
karyoottinen, yksisoluinen levä on useasti 
joutunut toisen solun sisään ja muuntunut 
syntyneen uuden levän viherhiukkaseksi. 
Kasvien viherhiukkaset ovat primaarisen 
endosymbioosin tuotteita.

Endosymbioosi on evoluutiossa varsin ta-
vallista, ja tälläkin hetkellä todistamme 
samantyyppisiä ilmiöitä. Esimerkiksi eräs 
merietana (Elysea chlorotica) ruokailee vain 
nuorena, mutta jättää syömänsä levän vi-
herhiukkaset soluihinsa symbionteiksi ja 
elää pääosan elämästään, noin kahdeksan 
kuukautta, pelkästään kaappaamiensa vi-
herhiukkasten fotosynteesin varassa. Ko-
rallit taas sisältävät symbiontteinaan zoo-
ksantelleiksi kutsuttuja panssarisiimaleviä, 
jotka kuitenkin poistuvat korallista, jos 
lämpötila nousee liian korkeaksi. Fotosyn-
teesin evoluutio ei siis ole pysähtynyt.

Täällä meidän sinisellä ja vihreällä planeetallamme kasvillisuuden sitoma auringon energia 
ruokkii koko eliökunnan. Planeetan kasvillisuuden vihreän väri näkyy myös kauas avaruuteen. 
Kuva: R. Stockli, A. Nelson, F. Hasler, NASA / GSFC / NOAA / USGS.
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Aitotumaisten ja 
monisoluisten 
elämänmuotojen
kehittyminen
Suvi Virtanen

Bakteerit, arkit ja aitotumaiset muodos-
tavat elämän kolme päähaaraa. Kaikkien 
näiden tiedetään polveutuvan yhdestä 
ja samasta elämän alusta, mikä tarkoittaa 
sitä, että näillä kolmella ryhmällä on ollut 
yhteinen kantamuoto. Bakteerit ja arkit, 
joita kutsutaan myös esitumallisiksi eli 
prokaryooteiksi, ovat nykyisin yksinker-
taisimpia solullisia elämänmuotoja. Siksi 
usein ajatellaan, että myös varhaisimmat 
elämänmuodot olisivat olleet niiden kal-
taisia. Aitotumalliset eli eukaryootit, joi-
hin kuuluvat mm. sienet, kasvit, ja eläimet, 
erkaantuivat näistä myöhemmässä kehi-
tysvaiheessa. Ensimmäisten eukaryoottien 
syntyaikaa ei tiedetä, mutta se on saatta-
nut tapahtua jopa miljardi vuotta elämän 
synnyn jälkeen. Kuitenkin on mahdollista 
että se (tai sen varhainen esiaste) olisi syn-
tynyt myös samaan aikaan esitumallisten 
kanssa, tai jopa näitä ennen. 

Eukaryootit ovat geneettisiä hybridejä, joi-
den synnystä on useita erilaisia näkemyk-
siä. Eukaryooteilla on arkkien kanssa pal-
jon samanlaisia geenejä, mitä on selitetty 
teorialla, jonka mukaan eukaryoottien 
esi-isä olisi ollut arkki, mutta osa niiden 
geeneistä on selvästi peräisin bakteereilta. 
Eukaryoottigenomi on siis saattanut muo-
dostua arkin ja bakteerin fuusiona. Tämä 

fuusioitunut solu on myös ottanut sisäänsä 
erillisen bakteerin, josta muodostui mito-
kondrio. 

Kaikki nykyiset eukaryootit näyttävät pol-
veutuvan mitokondriollisesta esi-isästä. 
Mitokondrio on soluelin, jonka pääasialli-
nen tehtävä solussa on huolehtia energi-
antuotannosta eli soluhengityksestä. On 
edelleen epäselvää, kehittyivätkö muut 
aitotumallisille eliöille tyypilliset ominai-
suudet ennen mitokondrion ilmestymistä 
vai sen jälkeen. 

Aitotumallisten solujen sisällä on lukuisia 
erillisiä, kalvojen rajaamia rakenteita, kuten 
tuma, mitokondriot, vakuolit ja endoplas-
makalvosto. Kasvisoluissa on myös lukui-
sia viherhiukkasia. Kasvisolut (oikealla) 
poikkeavat eläinsoluista myös sillä tavalla, 
että niitä ympäröi vahva, selluloosasta ja 
ligniinistä muodostuva soluseinä. Piirros: 
Kirsi Lehto.

Mitokondrion syntyyn johtanut ”endo-
symbioosi” (vieraan solun sisäänotto) on 
luultavasti tapahtunut eliökunnan his-
toriassa vain kerran. Tämän seurauksena 
isäntäsolun ja saalissolun välille on kehit-
tynyt tiivis vuorovaikutussuhde, ja vähi-
tellen suuri osa mitokondrion geeneistä 
on siirtynyt aitotumaisten (isäntäsolujen) 
genomiin. Mitokondrion energiantuotan-
to vaatii toimiakseen happea, joten hapel-
linen ilmakehä on ilmeisesti suosinut ja 
edistänyt eukaryoottilajien kehitystä. Tämä 

myös tarkoittaa että happea tuottavien sy-
anobakteerien on täytynyt olla olemassa 
ennen mitokondrion kehittymistä.

Samantapaisessa endosymbioosiproses-
sissa jotkut eukaryootit ottivat sisäänsä 
syanobakteerin. Tästä kehittyi toinen so-
luelin, kloroplasti eli viherhiukkanen. 
Viherhiukkasen sisäänsä saaneet solut ke-
hittyivät ensin yksisoluisiksi leviksi, joista 
myöhemmin edelleen kehittyivät kasvit. 
Syanobakteerit ja viherlevät aloittivat yh-
teyttämisen, jonka seurauksena ilmake-
hän hapen määrä lisääntyi huomattavasti, 
mikä puolestaan johti aiempien hapetto-
missa oloissa eläneiden eliöiden massasu-
kupuuttoon. Tämä tarjosi runsaasti lisää 
elintilaa ja vapautuneita rooleja ekologisiin 
vuorovaikutusverkkoihin, mikä puolestaan 
edisti aitotumallisten lajien lisääntymistä. 
Lisäksi hapen lisääntyminen ilmakehässä 
loi UV-säteilyltä suojaavan otsonikerrok-
sen, ja mahdollisti elämän siirtymisen ve-
destä kuivalle maalle.

Monisoluisuuden kehittyminen

Monisoluisuus on erityisesti eukaryooteil-
le tyypillinen ominaisuus. Se mahdollistaa 
solujen välisen työnjaon, minkä seuraukse-
na voi alkaa kehittyä erikoistuneita soluja 
ja kudoksia. Näistä kudoksista voi kehittyä 
erilaisia elimiä ja muita monimutkaisia 
anatomisia rakenteita. Eläinten kudoksissa 
voi olla joko kaksi tai kolme kudoskerrosta. 
Kaksikudoskerroksilla (diploplastisilla) eläi-
millä on vain endo-ja ektodermi, joista voi 
muodostua eläimen ulkopintaa (esimerkik-
si ihoa), hermostoa, ruuansulatuskanava 
johdannaisineen ja hengitysteitä. Triplob-
lastisilla eläimillä on lisäksi kahden edellä 
mainitun kudoskerroksen välinen meso-
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dermi, josta voi syntyä esimerkiksi lihas- ja 
tukikudosta. Lisäys eri kudostyyppeihin on 
luonnollisesti mahdollistanut uudenlaiset 
anatomiset rakenteet, mikä on lisännyt 
triploblastisten eläinten monimuotoisuut-
ta.

Eliöiden koko voi kasvaa solujen lisäänty-
essä, tukiranka edesauttaa eläinten koon 
kasvua entisestään ja tarjoaa paremmat 
liikkumismahdollisuudet. Aistinelinten ke-
hittyminen on avannut ovet uudenlaisten, 
monimutkaisempien käytösmallien syn-
nylle ja aktiiviselle ympäristöön sopeutu-
miselle (esim. valoon suuntautumisen, saa-
listamisen ja pakenemisen). Kompleksisten 
rakenteiden synnyn ovat osaltaan mahdol-
listaneet evoluution kuluessa kehittyneet 
muiden geenien ilmenemistä säätelevät 
geenit. Esimerkiksi Hox-geenit antavat ke-
hittyvälle alkiolle etu ja taka-akselin sekä 
ovat mukana koordinoimassa raajojen syn-
nyssä tarvittavia geenejä niveljalkaisilla ja 
selkärankaisilla. Eläinten päälinjat ilmes-
tyivät jo 565–525 miljoonaa vuotta sitten. 
Kambrikaudella 542–535 miljoonaa vuotta 
sitten erityisesti kaksikylkiset eli bilate-
raaliset olennot yleistyivät. Kaksikylkisillä 
eläimillä alkoivat aistimet keskittyä pään-
alueelle. Niillä on erotettavissa selkä- ja 
vatsapuoli sekä etu- ja takapää. Suurin osa 
nykyisistä eläinten pääjaksoista on bilate-
raalisia.
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Lounais-Suomen
kallioperä 
Olav Eklund

Jokaisessa kivessä, oli kyseessä irtokivi tai 
kiinteä kallioperä, on säilöttynä osa maa-
pallon historiaa. Raahe Laatokka -linjan ete-
läpuolella oleva Suomen kallioperä muo-
dostui 1920-1275 miljoonaa vuotta sitten. 
Linjan pohjoispuolella suuri osa kallioperästä 
on vanhempaa: nämä kivilajit ovat arkeei-
sia, ja ne syntyivät yli 2500 miljoonaa vuot-
ta sitten. Kaikki nämä kivet syntyivät syvällä 
maankuoressa kiteytyneistä tai maanpin nalle 

purkautuneista magmakivistä, syvä kivistä ja 
vulkaniiteista, sekä eroosion kautta mereen 
kerrostuneista hiekoista ja savista.

Suurin osa Etelä-Suomen kallioperästä on 
syntynsä jälkeen kokenut metamorfoosin, 
jonka seurauksena siinä on tapahtunut 
mineralogisia ja rakenteellisia muutok-
sia. Kivien metamorfoosi (sana juontuu 
kreikan kielestä, missä meta morphos tar-
koittaa muodonmuutosta) on seurausta 
kivien jou tumisesta uusiin paine- ja läm-
pötilaoloihin. Etelä-Suomen kallioperän 
metamorfinen kehitys liittyy alueen vuo-
rijonokehitykseen, ja laajoista kivilajiyksi-
köistä vain rapakivigra niitit ja muutamat 
muut kivilajit (Satakunnan Jotuniset hiek-

kakivet ja diabaasit) ovat vält tyneet meta-
morfoosilta, koska ne muodos tuivat vasta 
vuorijonoliikuntojen jälkeen. 

Geologit saavat tietoa kivien syntyolosuh-
teista ja -ympäristöstä sekä siitä, milloin 
kivet saivat nykyisen asunsa, tutkimalla ki-
vien mik roskooppisia, makroskooppisia ja 
alueellisia rakenteita,

mineralogisia koostumuksia ja yhdessä 
esiintyviä mineraaliseurueita sekä kivien 
kemismiä ja isotooppikoostumusta. Nämä 
tutkimukset ovat pala palalta tarken taneet 
kuvaa Etelä-Suomen kallioperän geo-
logisesta kehityksestä. 

Sula kiviaines on purkautunut kosteaan 
sedimenttiin. Rantakallion tummat osat 
ovat olleet sulaa kiveä ja punertavat 
osat sedimenttiä. Sedimentti on ollut 
kalkkipitoista. Kalkkikivi on nyt rapau-
tunut pois ja jäljelle on jäänyt reikäi-
nen kivi. Kuva on otettu Iso-Humasluo-
dolla Velkualla. Kuva: Ari Brozinski
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Big Bang

Proterotsooinen eoni, 2000 Ma

Atlantica, mannerten yhteenliittymä

Nykyään Atlantica on jakautunut useam-
malle mantereelle: Etelä-Amerikan koil-
lisosiin sekä Afrikan länsiosiin. Atlanticaa 
leimaavat Afrikassa lukuisat 2000 miljoo-
naa vuotta vanhat kratonit, jotka sisältävät 
veteen kerrostuneita viuhkamaisia sedi-
menttejä. Samoja kerrostumia on löydetty 
myös Etelä-Amerikasta. Näiden eri mante-
reilla sijaitsevien esiintymien on päätelty 
kuuluneen samaan mannermassaan, sillä 
ne ovat syntyneet samalla tavalla samaan 
aikaan.

Nimi Atlantica viittaa siihen, että viimei-
simmän supermantereen Pangean ha-
joamisen jälkeen Atlantin eteläiset osat 
avautuivat Atlantican läpi. Atlantica pysyi 
suhteellisen muuttumattomana Pangean 
hajoamiseen asti. Suurimmat muutokset 
Atlantican historiassa käsittävät Tansani-
an kratoniin hitsautumisen 1300 Ma sekä 
Tibestin alueen synnyn Pohjois-Afrikassa. 
Atlantica erkaantui Nenasta (suuri maa-
massojen ryhmittymä) Maan ensimmäisen 
supermantereen, Columbian alkaessa ha-
jota.Proterotsooinen eoni 

1900-1880 Ma

Saarikaarten törmäys

Suomen geologia muistutti 1900 miljoo-
naa vuotta sitten Kaakkois-Aasian dynaa-

mista geologiaa. Useita saarikaa ria kulki 
pohjoiseen, missä sijaitsi vanha manner. 
Kun peräkkäiset saarikaaret törmäsi vät 
mantereeseen, syntyi alue, jota geologit 
kutsuvat Svekofenniseksi pääalueeksi. 
Tämä alue käsittää Etelä-Suomen, Itä-Ruot-
sin ja Pohjois-Viron. Useimmat saarikaar-
ten enti sistä vulkaniiteista ovat nykyises-
sä asussaan metamorfoosin läpikäyneitä, 
uudelleen kiteytyneitä amfiboliitteja, joista 
monet ovat vuorijonon synnyn yhteydessä 
poimuttuneet. Osasta näitä kiviä voi erot-
taa alkuperäisiä vulkaanisia raken teita.

Tyynylaavoja

1900–1880 miljoonaa vuotta sitten ny-
kyisen Etelä-Suomen alueella olevan 
subduk tiovyöhykkeen päälle oli syntynyt 
tulivuor ten muodostama saarikaari, joka 
toiminnallisesti vastasi nykyistä Japanin 
saarikaarta. Osa saarikaaren magmoista 
purkautui meren alla, jolloin laavavirtoihin 
syntyi suu ren lämpötilaeron vuoksi jäähty-
miskuori, jonka sisällä laava virtasi. Synty-
neiden ”Laa vaputkien” eroosioleikkaukset 
olivat tyynyn muotoisia, minkä perusteel-
la näitä laavoja kutsutaan tyynylaavoiksi. 
Saariston eteläosissa on muitakin merkke-
jä muinaisesta vulkaanisesta aktiivisuudes-
ta, kuten amfiboliitit ja osa niin kutsutuista 
happamista gneisseistä.

Eri kivilajeja

Amfiboliitti on metamorfoitunut vulkaa-
ninen kivilaji, joka on suhteellisen helppo 

tun tea kallion pinnasta. Se koostuu pääo-
saksi kahdesta mine raalista, amfibolista ja 
plagioklaasista, joista edellinen erottuu ra-
pautuneella kalliopin nalla mustana jälkim-
mäisen ollessa valkoista. Kiven rakenteesta 
saa kuvan kuvittelemalla tummaa fariini-
sokeria ja valkoista sokeria sekoitettuina 
toisiinsa. Vulkaanisperäinen hapan gneissi 
on usein hienorakeista (raekoko alle milli-
metrin) ja väriltään vaaleaa. Plagioklaasin 
ja kvartsin ohella siinä on usein vähäisem-
pi määrä tummia mineraaleja. Vulkaniittien 
alla olleet magmasäiliöt kitey tyivät eri-
tyyppisinä syväkivilajeina kuten gabroina, 
dioriitteina ja tonaliitteina. 

Saarikaaren kivilajit erodoituivat samalla, 
kun saarikaaren vulkaaninen aktiivisuus 
jatkui. Saarikaarilta erodoitunut aines 
ker rostui mereen yhdessä mantereelta 
peräisin olevan aineksen kanssa. Osa vul-

Yksittäinen laavatyyny Velkualla. Tyynyn 
ylä- ja alaosasta on otettu näytepalat. Kuva: 
Ari Brozinski.
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kaniiteista on merkitty nykyisille geologi-
sille kartoille vihreällä (amfiboliitti, tuffi 
ym. tummat vulkaniitit). Happamat vulka-
niitit ja muut kvartsi-maasälpäliuskeet ja 
-gneissit on merkitty keltaisella, kiillelius-
keet ja -gneissit sini sellä. Mereen kerrostui 
myös karbonaatteja, jotka muodostivat 
karbonaattisedimenttejä. 

Prekambriset karbonaattisedimentit muut-
tuivat alueellisen metamorfoosin myötä 
uudelleenkiteytyneiksi kalkkikiviksi eli 
mar moreiksi. Kalkkikivet ovat Etelä-Suo-
messa jokseenkin tavallisia. Ne kerrostui-
vat aikanaan meri altaan reunan manner-
jalustalle. Vulkaanisen kaaren erodoituessa 
vapautui kalsiumia, ja samalla tulivuoritoi-
minta aiheutti ilmakehän kor kean hiilidiok-
sidipitoisuuden. Kalsiumin ja hiilidioksidin 
reagoidessa, meriin kerrostui karbonaat-
teja. Levillä saattoi olla osuutensa karbo-
naattien saostumisessa (Pohjois- Suomen 
Tervolan noin 2000 miljoonaa vuotta van-
hat dolomiitti stromatoliitit kerrostuivat 
sinivihreiden levien sitomina). Paraisten 
kalkkikivilouhos on paras paikka Lounais-
Suomen metamorfis ten kalkkikivien eli 
marmorien tarkasteluun (marmori on me-
tamorfoosin läpikäynyttä ja uudelleenki-
teytynyttä kalkkikiveä). 

Etelä-Suomen geologinen kehi-
tyshistoria yleistäen. Ylimmässä 
kuvassa keltaisella väritetty 
mikromanner, joka sijaitsee ny-
kyään keski-Suomessa, lähestyy 
saarikaarta 1900 Ma. Mikro-
mantereen litosfäärilaatta 
subduktoituu. Subduktiovyöhyke 
on synnyttänyt saarikaaren, 
jonka kivilajit on merkitty 
vihreällä. Vaipassa tapahtuu 
osittaissulamista (punaiset 
sulat). Syvissä magmasäiliöissä 
(vaaleanpunainen) on niin ikään 
sula kiviainesta. Tulivuoren rin-
teille no merkitty saarikaarelta 
sekä mantereelta erodoituneita 
sedimenttejä (vaaleansinertävä 
sävy). Keskimmäisessä kuvassa 
saarikaari ja mikromanner tör-
määvät 1870 Ma svekofennisessa 
orogeniassa. Kivet joutuvat 
suureen lämpötilaan ja painee-
seen, jolloin ne muovautuvat 
uudelleen. Alimmassa kuvassa 
nähdään tilanne 1839 Ma. Paine 
ja lämpötila kasvavat, jolloin 
maankuoren alaosat alkavat 
sulaa (pinkki sävy). Piirros: Ari 
Brozinski. Alkuperäinen kuva: 
Olav Eklund.



52 Aikakirja

Proterotsooinen eoni,

1880–1860 Ma

Suomeen syntyy vuoriso

1880–1860 miljoonaa vuotta sitten vulkaa-
ninen saarikaari törmäsi sen pohjoispuo-
lella olleeseen mikromantereeseen, jol-
loin osa kaaren kivistä ja meren pohjalle 
kerrostuneista sedimenteistä poimuttui 
ja muodosti toinen toisensa päälle työn-
tyneitä kokonaisuuksia, joista syntyi uusi 
vuoristo. Tätä vuorijonon muodostumista 
kutsutaan Fennian orogeniaksi. Maankuo-
ren paksuuntuessa vuoriston tyvi osat pai-
nuivat kuumaan vaippaan, missä ne sulivat 
muodostaen tonaliittisia magmoja. Tämän 
jälkeen oli lyhyt ekstensionaalinen vaihe, 
missä nuori maankuori repesi ja vaipasta 
purkautui ulos uusia magmapulsseja.

1850–1810 Ma

Suuri paine ja lämpötila

1850–1810 miljoonaa vuotta sitten Etelä- 
Suomen nykyisin paljastuneena oleva kal-
lioperä oli noin 18 kilometrin syvyydessä. 
Kivien lämpötila vaihteli 700–800 °C:een 
välillä, ja näissä korkean metamorfoosias-
teen olosuhteissa kivissä tapahtui pal-
jon muutoksia. Kyseinen vaihe edusti 
metamor foosin huippuvaihetta, ja se 
vaikutti kaikkiin tätä vaihetta vanhem-
piin kiviin. Mineraalit, jotka olivat pysyviä 
alemmissa lämpötiloissa ja paineoloissa, 

alkoivat muuttua uusiksi mine raaleiksi. 
Monet näistä muutoksista tapahtuivat 
mineraalireaktioissa, joissa uusia olosuh-
teita vastaavia mineraaliseurueita syntyi 
entisten kustannuksella. Kun musta bio-
tiitti reagoi valkean kvartsin kanssa, syn tyi 
punaista granaattia ja sinistä kordieriittia. 
Granaatti ja kordieriitti ovat niin kutsuttuja 
metamorfisia mineraaleja, jotka kertovat 
kallioperän kokemasta metamorfisesta 
kehityksestä. Niitä on Etelä-Suomessa savi-
peräisten gneissien ja migmatiittien osana. 

Metamorfoosin huippuvaiheen korkeaan 
metamorfoosiasteeseen liittyi myös kivien 

sulamista. Sulaminen alkoi savisedimentti-
peräisistä kivistä. Niistä syntyi graniittisia 
magmoja. Kun syntynyt graniittisula muo-
dosti suonia ja juonia isäntäkiveen, syntyi 
suonigneissejä ja muita migmatiitteja. 
Etelä-Suomessa on migmatiittien ohella 
myös täydellisen tai lähes täydellisen su-
lamisen tuloksena syntyneitä graniitteja. 
Monet Turku-Helsinki -välin mäet ovat vas-
taavia graniitteja. Mäkien välisten alavien 
alueiden kalliopohja koostuu pääosaksi 
pehmeämmistä, laaksoiksi erodoituneista 
kivilajeista. 
Satelliittikuva Himalajan vuoristosta, joka 
muistuttaa muinasta Svekofennistä vuoristoa 
Suomessa. Kuva: NASA.
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Proterotsooinen eoni, 1800 Ma

Nena, mannerten yhteenliittymä

2500 Ma alkanut Arctican kasvaminen jat-
kui sen reuna-alueiden laajentumisella. Li-
säksi maamassat, kuten Baltica törmäsivät 
siihen. Baltican historia alkaa 2000 miljoo-
naa vuotta sitten, kun Baltian ja Ukrainan 
kratonit hitsautuivat yhteen.  Tutkimalla 
kratonien reunojen törmäysalueita on saa-
tu selville, että Baltica, Grönlanti ja suuri 
osa Pohjois-Amerikkaa muodostivat yhte-
näisen mantereen noin 1800 Ma. 

Nenan nimi tulee Pohjois-Eurooppaa ja 
Pohjois-Amerikkaa tarkoittavista eng-
lanninkielisistä sanoista North Europe ja 
North America. Nimi on looginen, sillä Bal-
tica sisältää Euroopan Pohjois-osat (myös 
Suomen), kun taas Arctica käsittää muun 
muassa Pohjois-Amerikan.

Nena säilyi suhteellisen muuttumattoma-
na kaikkien Maan kolmen supermantereen 
läpi. Vasta Pangean hajoamisen myötä se 
alkoi pirstoutua. Nenan muodostavien 
kuorenosien siirtyessä erilleen (riftiytyes-
sä) avautuivat sen väliin Jäämeri sekä At-
lantin valtameri.

Supermantereet
Ari Brozinski

Supermanner on suuri maamassa, joka muo-
dostuu mannerpalasten kerääntyessä yh-
teen. Kerääntyminen jatkuu joissain osissa 
mannerta samalla, kun toisissa osissa alkaa 
tapahtua erkaantumista. Erkaantumisen jat-
kuttua riittävän pitkään supermanner hajoaa 
jälleen erillisiksi mantereiksi. Tapahtuma on 
monimutkainen ja siihen liittyy useita eria-
laisia prosesseja. Geologiassa näitä ilmiötä 
kutsutaan usein supermannersykliksi. 

Supermantereiden muodostumisesta ja tu-
hosta käydään vilkasta keskustelua. Erään 
teorian mukaan supermantereen synty al-
kaa laaja-alaisten subduktiovyöhykkeiden 
myötä tapahtuvasta mantereiden yhteen-
kerääntymisestä. Meret mantereiden vä-
lillä sulkeutuvat ja ne hitsautuvat yhteen. 
Yhtenäinen maamassa toimii eristeen ta-
voin vaikuttaen Maan sisäisiin konvektio-
virtauksiin. Tämän myötä syntyy voimak-
kaita lämpöpulsseja (nk. Superpluumi), 
jotka myötävaikuttavat supermantereen 
hajoamiseen yhdessä erkaantumisen syn-
nyttämän venyttävän voiman kanssa.

Muinaisia supermantereita voidaan re-
konstruoida samalla periaatteella kuin 
palapelin osista voidaan rakentaa koko-
nainen palapeli. On vain katsottava, mit-
kä osat sopivat yhteen toistensa kanssa. 
Erityisen selvästi voidaan yhdistää Maan 
viimeisin supermanner Pangea. Useat sen 
osat sopivat maantieteellisesti hyvin yh-
teen (esim. Etelä-Amerikan itärannikko ja 
Afrikan länsirannikko).

Tämän lisäksi voidaan fossiileja, vuori-
jonoja ja jäätikkökerrostumia tutkimalla 
saada lisätietoa muinaisista mannerkonfi-
guraatioista. Esimerkiksi muinaisten sani-
aisfossiilien, samankaltaisten vuoristojen 
(appalakit) tai tietyn matelijan (lystrosau-
rus, mesosaurus) esiintyminen usealla, ny-
kyisin erillään olevalla mantereella auttaa 
salapoliisityössä. Mantereet ovat vuosimil-
joonien saatossa vaeltaneet, yhdistyneet 
ja erkaantuneet, joten tämänkaltaisten tie-
tojen tärkeys korostuu mentäessä ajassa 
kauemmas taaksepäin. Lisäksi osa muinoin 
yhdessä sijainneista mantereista saattaa 
nykyisin olla osittain tai kokonaan jonkin 
muun mantereen ympäröimä.  

Nykyhetki
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Proterotsooinen eoni,

1800–1760 Ma

Pegmatiitit ja karbonatiitit

1800–1760 miljoonaa vuotta sitten maan-
kuori kohosi Etelä-Suomen alueella hyvin 
nopeasti ylöspäin (engl. ”post-collisional 
uplift”). Kohotessaan kivilajit jäähtyivät ja 
muuttuivat hauraiksi. Hauraan kallioperän 
murrosraot tarjosivat magmoille väyliä, 
joita myöten ne pääsi vät kohoamaan ylös-
päin maankuoressa. Näiden magmojen al-
kuperä on hyvin vaih televa: osa on peräisin 
maan vaipasta, osa maankuoresta. Tämän 
ikäryhmän kiviä ovat Lounais-Suomen saa-
ristossa tavattavat, magnetiittia sisältävät 
pegmatiitit (karkea rakeiset graniittijuonet) 
ja kar bonatiitit, jotka ovat synty-
neet magmasta kiteytyneestä kal-
siitista. Naantalin Ukko Pekan sil-
lan kaakkoispuolella on tällainen 
karbonatiittijuoni. Karbonaattipi-
toiset flui dit (silikaattisulat, vesi-
liuokset, kaasut) ovat värjänneet 
Naantalin Kuparivuoren kallion 
punaiseksi

Proterotsooinen eoni,

1800–1500 Ma

Columbia, 1. supermanner

Supermanner on mantereiden yhteenryh-
mittymä, jossa pääosa maamassasta muo-
dostaa suuren yhtenäisen alueen. Maan 
ensimmäisessä supermantereessa Columbi-
assa  Atlantica, Nena ja laajentunut Ur yhdis-
tyivät.  Columbia-supermantereelle on an-
nettu useita nimiä, kuten Hudsonland, Nuna 
tai Capricornia.

Columbian syntyyn johti ainakin kaksi eril-
listä orogeniavyöhykettä. Yksi oli Pohjois-
Amerikan (osa Nenaa) ja laajentuneen Urin 
välillä ja toinen Pohjois-Amerikan etelä-

osien (myös osa Nenaa) ja pohjoisen Etelä-
Amerikan (osa Atlanticaa) välillä. Columbia 
oli melko lyhytikäinen supermanner, sillä 
laajentunut Ur alkoi hajota samalla, kun Co-
lumbia jatkoi vielä kasvuaan. Vähän Urin jäl-
keen myös Atlantica erkani myötävaikuttaen 
omalta osaltaan Maan ensimmäisen super-
mantereen lopulliseen pirstoutumiseen.

Intian itäosissa sekä Pohjois-Amerikan van-
hoissa kratoneissa sijaitsevat repeämälaak-
sot ovat jäänet todisteiksi Columbiasta. Re-
peämälaaksot syntyvät, kun litosfäärilaatat 
erkanevat ja niiden välissä oleva litosfääri 
vajoaa alaspäin. Tässä tapauksessa ne kerto-
vat Columbian hajoamisen varhaisvaiheista 
(jotka lopulta johtivat Maan toisen super-
mantereen, Rodinian syntyyn).

Columbian konfiguraatiosta on 
lukuisia mielipiteitä. Oheinen kuva 
pohjautuu Satu Mertasen ja Lauri 
Pesosen paleomagneettiseen dataan. 
Piirros: Tomi Räsänen.
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Proterotsooinen eoni, 1575 Ma

Aikavaelluksen merkkikivi, 

Rapakivi

1575 miljoonaa vuotta sitten alkuperäl-
tään tuntemattomaksi jäänyt lämpöpulssi 
aiheutti laajaa vaipan kivien sulamista. Vai-
pasta erot tunut kuuma magma kulkeutui 
maankuo reen, missä sen lämpö synnytti 
suuren mää rän graniittista magmaa. Ra-
pakivigraniitit syntyivät tässä prosessissa. 
Näistä maailman mitassakin kuuluisista 
syväkivistä muodostuu suuri osa Suomen 
lounaisosien kallio perästä. Niitä on Ahve-
nanmaan pääsaaren, Kökarin eteläpuolella, 
Fjälskärin lah della sekä Vehmaan ja Laitilan 
alueilla. Lisäksi suuri osa Kaakkois-Suomea 
kuuluu Viipurin rapakivigraniittialueeseen. 
Rapakivialueella voi olla useita rakenteel-
taan toisistaan poikkeavia rapakivityyp-
pejä. Vehmaan rapakivessä Taivassalon 
Marjuksenrannan louhoksella on viborgiit-
tia ja Taivassalon Helsinginrannassa por-
fyriittistä rapakiveä.

Rapakivimagmojen käyttämät rakosys-
teemit toimivat myös mafisten, vaipasta 
peräisin olleiden magmojen kulkuväylinä. 
Kallioissa näkyvät tummat juonet, dia-
baasit, syntyivät näistä magmoista. Dia-
baasit koostuvat oliviinista, pyroksee nista 
ja plagioklaasista. Niiden rakenne, jossa 
plagioklaasiliistakkeet ovat kiteytyneet 
sattumanvaraisiin suuntiin tum mien mi-
neraalien täyttäessä plagioklaasira keiden 

välitiloja, tekee diabaa seista kestäviä. Tum-
mina kivinä ne varaavat myös hyvin läm-
pöä, ja ne ovatkin mitä par haimpia saunan 
kiuaskiviä. 

Lounais-Suomen saaristoalueen pohjois-
puolella Satakunnassa on prekambrinen, 
niin kutsuttu Jotuninen hiekkakiviesiinty-
mä, joka kerrostui Porin ympäristön mata-
laan mereen rapakivigraniittien paikalleen 
aset tumisen (intrudoitumisen) ja kiteyty-
misen jälkeen. Porin ympäristön topogra-
fia on laa kea, koska sen hiekkakivikerros-
tumat ovat pääosaksi vaaka-asentoisia. 
Harjavallan vesi voimala padon alapuolel-
la Kokemäenjoen XXXX vuoden ikäisen 
hiekkakiven aallonmerkkien pohjalla on 
erinomainen kohde Jotunisten hiekkakivi-
kerrostumien tarkasteluun. Muualla Sata-
kunnassa hiekkakivi on yleensä irtaimien 
maalajien peittämää. Tätä hiekka kiveä ta-
vataan Etelä-Suomessa myös jääti kön kul-
jettamina lohkareina.

Nämä punai set, laattamaisesti lohkeilevat 
siirtolohka reet ovat yleisiä Lounais-Suo-
men saariston rantakivikoissa. Lohkareis-
sa on usein aal lonmerkkejä. Porin Yyterin 
mata lassa rantavedessä voi tunnustella 
vastaa valla tavalla muotoutunutta ranta-
hiekkaa. Jotunisen hiekkakiven aallonmer-
kit syntyi vät tällaisessa rantaympäristössä. 
Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka ny-
kyiset geo logiset prosessit ovat toimineet 
lähes koko maapallon geologisen historian 
ajan.

Aikavaelluksen varrelle pystytetyt 
kivenlohkareet ovat Rapakivigraniittia. 
Rapakiven tunnistaa maasälpää kiertävästä 
valkoisesta plagioklaasikehästä. Kuva: Kevin 
Walsh.
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vät Nenaan eli osa sen muodostaneista 
mannerryhmittymistä säilyi muuttumatto-
mina. Rodinian lisäksi ehdotettuja nimiä 
supermantereelle ovat olleet muun mu-
assa Ur-Gondwana ja Paleopangea. Nimi 
Rodinia tulee Venäjän kielestä, jossa se 
tarkoittaa ”kasvamista”. Rodinia oli laajim-
millaan noin 1000 miljoonaa vuotta sitten.

Rodinian konfiguraatiosta on useita mieli-
piteitä eikä sen muodosta ole varmuutta. 
Tämä johtuu esimerkiksi siitä, ettei luotet-
tavaa paleomagneettista dataa ole tarjolla. 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Laurentia 
on Rodiniassa keskeisessä asemassa ja 
muut mannerryhmittymät ja kratonit ovat 
enemmän tai vähemmän hitsautuneet sii-
hen kiinni. Rodiniaa ympäröi maailmanlaa-
juinen valtameri Mirovoi. Rodinian hajoa-
misen myötä noin 800-700 Ma alkoi sarja 
kylmiä ajanjaksoja.

Proterotsooinen eoni, 1275 Ma

Diabaasit

1275 miljoonaa vuotta sitten maankuoreen 
tunkeutui jälleen vaipasta peräisin olevia 
magmoja, jotka kiteytyivät oliviinidiabaa-
seina. Näitä paikoin hyvin karkearakeisia 
diabaaseja on muun muassa Porin länsipuo-
lella Reposaaren Siikarannan leirintäalueella. 
Myös Porin ulkopuolella sijait seva Säpin ma-
jakkasaari koostuu näistä.

Proterotsooinen eoni,

1100–1000 Ma 

Rodinia-supermanner

Suhteellisen lyhytikäinen Rodinia muodos-
tui edellisen supermantereen, Columbian 
osista niiden järjestäytyessä uudelleen. 
Pääosa Rodiniasta muodostui niin kutsut-
tujen Grenvillen törmäyksien yhteydessä, 
jossa Atlantica ja laajentunut Ur yhdistyi-

Noin 5 metriä leveä diabaasijuoni Keistiön saarella Iniössä. 
Kuva: Ari Brozinski. Yksi mahdollinen Rodinian konfiguraatio. Paleo-

magneettinen pohja-aineisto: Satu Mertanen ja 
Lauri Pesonen. Piirros: Tomi Räsänen.
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Lumipallomaa
Kirsi Rajala

Myöhäisen Neoproterotsooisen eonin kryo-
geenikaudella (850–635 Ma) ilmasto alkoi 
jäähtyä ja esiintyi useita laajoja jäätiköity-
misiä. Lumipallomaateorian mukaan nämä 
jäätiköitymiset ulottuivat laajimmillaan jopa 
päiväntasaajalle asti ja peittivät koko maapal-
lon. Maan keskilämpötila on saattanut laskea 
jopa -50 °C:een ja päiväntasaajan alueellakin 
keskilämpötila on saattanut olla -20 °C, mikä 
vastaa nykyistä Antarktiksen lämpötilaa. 
Kryogeenikauden ensimmäistä laajaa jääti-
köitymistä 720 Ma sitten kutsutaan Sturtian 
jääkaudeksi. Toinen koko maapallon kattava 
Marinoan jääkausi ajoittuu 635 Ma sitten ja 
viimeisin suhteellisen lyhyt, eikä yhtä laaja-
mittainen Gaskiersin jääkausi 580 Ma sitten.

Tarkkaa syytä, miten maapallon laajuiset 
jäätiköt muodostuivat, ei tiedetä. Maan 
lämpötilaa määrittää maahan sitoutuvan 
auringon lämpösäteilyn määrä. Auringon 
lämpösäteilyn takaisin heijastumista ku-
vataan yksiköllä albedo, joka on puhtaalla 
lumella ~0.9 ja vedellä ~0.1. Lumi heijastaa 
siis huomattavasti suuremman osan au-
ringonsäteilystä takaisin avaruuteen kuin 
vesi, joka puolestaan absorboi tai sitoo 
lämpöä tehokkaasti. Mantereilla takaisin-
heijastuminen vaihtelee tällä välillä. Läm-
pösäteilyn takaisin heijastumiseen perus-
tuvan mekanismin lumipallomaan synnylle 
esitti jo 1969 neuvostoliittolainen tiede-
mies Mikhail Budyko. Hän totesi, että lumi- 
ja jääpeitteen siirtyessä navoilta kohti päi-
väntasaajaa, auringon säteilyä heijastui 
aina vain enemmän takaisin avaruuteen. 
Jäätiköiden ulottuessa yli 30 leveysasteen, 

jäätiköityminen jatkuisi positiivisen palau-
tevaikutuksen vuoksi päiväntasaajalle asti. 
Budyko ei itse hyväksynyt teoriaa, koska 
hän ei nähnyt, miten niin laaja jääkausi voi-
si päättyä.

Merkittävä ilmastoa viilentänyt tekijä Kryo-
geenikaudella oli supermanner Rodinian 
hajoaminen, joka alkoi noin 780 Ma sit-
ten. Lumipallomaan muodostumisen vält-
tämättömänä edellytyksenä pidetäänkin 
mantereiden sijoittumista päiväntasaajan 
alueelle. Trooppiselle alueelle sijoittuneet 
mantereet heijastivat enemmän auringon-
valoa takaisin avaruuteen kuin merivesi, 
jolloin vähemmän lämpöä jäi maanpinnal-
le. Toisaalta trooppisilla leveysvyöhykkeillä 
sataa runsaammin, mikä on jouduttanut 
maaperän eroosiota. Tämän seuraukse-
na ilmakehän hiilidioksidia on sitoutunut 
maaperästä vapautuneiden mineraalien, 
kuten kalsiumin ja magnesiumin kanssa 
muodostaen karbonaatteja, jotka ovat 
sitoutuneet sedimentteihin. Ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuus on samalla laskenut, 
mikä on heikentänyt kasvihuoneilmiötä ja 
johtanut ilmaston viilenemiseen.

Mantereiden heijastaessa ison osan päivän-
tasaajalle tulevasta lämpösäteilystä pois, 
merivesi on jäähtynyt, mikä on heikentänyt 
merivirtoja. Päiväntasaajalta ei ole enää 
siirtynyt merivirtojen mukana lämpöä na-
pa-alueille, jolloin napa-alueiden jäätiköt 
ovat alkaneet laajenemaan. Napa-alueiden 
laajenevat jäätiköt ovat heijastaneet en-
tistä enemmän lämpösäteilyä pois maa-
pallolta ja positiivisen palautevaikutuksen 
vuoksi jäätiköitymisen alettua on prosessi 
edennyt kohti päiväntasaajaa. Muita ilmas-
toa viilentäviä tekijöitä ovat olleet vapaan 
hapen ilmestyminen ilmakehään, mikä on 

hapettanut ilmakehässä olleen metaanin 
hiilidioksidiksi, joka on metaania heikompi 
kasvihuonekaasu. Aurinko oli Kryogeeni-
kaudella myös 6–7 % nykyistä himmeämpi. 
Auringon säteilyn voimakkuus kasvaa noin 
1 %/100 Ma.

Neoproterotsooisen kauden jäätikköker-
rostumien yläosassa eli jääkauden loppu-
vaiheilta on kallioperästä löytynyt useita 
metrejä korkeita kalkkikivi- tai dolomiitti-
kerrostumia, jotka erottuvat selvärajaisina 
alemmista kerrostumista. Niitä sijaitsee 
mm. Kanadan pohjoisosissa. Määrittämällä 
näistä karbonaattikerrostumista magneet-
tivuo, on kyetty osoittamaan, että alueet 
ovat Kryogeenikaudella sijainneet troop-
pisella vyöhykkeellä. Näiden kerrostumien 
arvellaan muodostuneen siten, että ensin 
tulivuoritoiminta on nostanut lumipallo-
maan aikaisen ilmakehän hiilidioksidipi-
toisuutta runsaasti. Tämän seurauksena ve-
teen on liuennut runsaasti hiilidioksidia ja 
on muodostunut hiilihappoa, joka on haih-
tumisen jälkeen satanut maanpinnalle. 
Maanpinnan alueet, joilla on ollut silikaatti 
tai karbonaattipitoisia kiviä ovat kuluneet, 
milloin on vapautunut runsaasti kalsiumia, 
joka on kulkeutunut vesistöihin ja saostu-
nut kalsiumkarbonaatteina yhtyessään hii-
lihapon kanssa meren pohjaan.

Toinen laajan jääkauden merkki ovat ker-
rostuneet rautamuodostumat, joissa ker-
roksittain vuorottelevat rautaoksidi ja pii-
kivi. Nämä muodostumat ovat syntyneet, 
kun hapettomaan meriveteen liuennut 
rauta on saostunut rautaoksidina joutues-
saan kontaktiin yhteyttämisessä muodos-
tuneen hapen kanssa. Saostunut rautaoksi-
di on vajonnut merenpohjaan muodostaen 
rautakerrostuman. Nykyisessä ilmakehässä 
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Taiteilijan näkemys siitä, miltä maankaltainen planeetta voisi näyttää, jos se peittyy jäävaipan alle. Kuva: Fahad Sulehria.
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on 21 % happea, joten rautaa ei liukene 
tarpeeksi veteen, minkä vuoksi vastaavia 
rautamuodostumia ei voi enää syntyä. Me-
ressä on voinut olla hapettomat olosuh-
teet, jos se on ollut paksun jääkerroksen 
peitossa, jolloin auringonvaloa ei ole tun-
keutunut jään läpi ja yhteyttäminen ei ole 
ollut mahdollista. Toisaalta on esitetty, että 
rautamuodostumat ovat voineet syntyä si-
sämerissä tai järvissä, jolloin koko planee-
tan ei tarvinnut olla jään peitossa.

Mekanismin lumipallomaavaiheen päätty-
miselle ja myös käsitteen ”lumipallomaa” 
esitteli 1992 Joseph Kirschvink. Esimer-
kiksi Sturtian jääkausi sijoittuu ajallisesti 
samaan aikaan kuin laajat basalttilaakiot, 
jotka löytyvät nykyään Alaskan ja Kanadan 
koillisosan välistä. Jääkauden päättymisen 
yhteydessä tulivuoritoiminnan seurauk-
sena ilmakehään on vapautunut runsaasti 
hiilidioksidia, joka on kasvihuonekaasu. 
Normaalioloissa ilmakehän hiilidioksidi on 
tasapainossa valtameriin sitoutuneen hii-
lidioksidin kanssa. Koska lumipallomaan 
pinta on ollut lumen ja jään peitossa, eivät 
ilmakehän ja meriveden hiilidioksidi ole 
voineet muodostaa tasapainoa. Hiilidioksi-
di ei ole voinut myöskään reagoida maan-
perästä rapautuvien mineraalien kanssa ja 
sedimentoitua merten pohjalle. Ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuus on noussut vähitellen 
yhä korkeammaksi, minkä seurauksena on 
muodostunut voimakas kasvihuoneilmiö, 
joka on vähitellen johtanut lumipallomaan 
sulamiseen.

Kryogeenikauden jäätiköitymisten sarjan 
päättymiseen on vaikuttanut mannerten 
siirtyminen pois päiväntasaajan läheisyy-
destä. Auringonsäteily on myös hitaasti 
voimistunut. Lumipalomaan muodostu-

mista uudelleen tulevaisuudessa pidetään 
hyvin epätodennäköisenä, koska aurinko 
on nykyään kirkkaampi kuin Kryogeeni-
kaudella. Eliökunta on myös kehittynyt, 
mikä tuottaa runsaasti hiilidioksidia ilma-
kehään.

Ennen laajoja jääkausia oli kehittynyt jo 
kaikki eukaryoottien eli aitotumallisten 
eliöiden pääryhmät eläimiä lukuun otta-
matta. Onkin esitetty, että maapallolla on 
pitänyt olla ainakin paikallisia sulia paikko-
ja, jotta fotosynteesi eli yhteyttäminen on 
voinut jatkua ja eliökunta säilyä jääkauden 
yli. Toisaalta fotosynteesiä voi esiintyä jopa 
100 metrin syvyydellä jään alla, jos edes 
hieman valoa pääsee kulkeutumaan jään 
läpi. Paikkoja joissa elämä on voinut säilyä 
lumipallomaavaiheen yli, ovat esimerkiksi 
merenpohjan mustien savuttajien ympä-
ristöt. Eliöt ovat myös voineet säilyä univai-
heessa olevina soluina tai siemeninä, jotka 
ovat olleet syväjäässä jäätikön sisällä. Maa-
pallolla on myös geotermisia kuumia pis-
teitä, joissa on voinut olla kapealla alueella 
sulaa vettä. Toisaalta äärimmäiset olosuh-
teet ja sen aiheuttama stressi eliökunnalle 
ovat voineet edistää elämän monimuo-
toistumista jääkauden jälkeen. Laaja jää-
tiköityminen on aiheuttanut evolutiivisen 
pullonkaulan, joka on luonut selvinneille 
lajeille mahdollisuuden levittäytyä vapau-
tuneisiin ekologisiin lokeroihin jääkauden 
päätyttyä.

Laajoja jäätiköitymisiä seurasivat Ediaka-
rakausi ja Kambrikauden eliökunnan rä-
jähdys, milloin eliökunta monimuotoistui 
huimaavaa vauhtia. Yhden hypoteesin 
mukaan laajamittaisten jääkausien ketjun 
päättymisessä on voinut olla osatekijänä 
eliökunnan kehittyminen. Tehokkaiden ha-

jottajien toiminta alkoi vapauttaa kuollee-
seen eloperäiseen ainekseen sitoutunut-
ta hiiltä ilmakehään hiilidioksidina, mikä 
voimisti vähitellen kasvihuoneilmiötä. 
Hiilidioksidipitoisuuden nousu tehosti fo-
tosynteettisten kasvien evoluutiota, koska 
hiilidioksidi on yhteyttämiselle välttämä-
töntä. Mereen ilmestyi myös uusia trofiata-
soja eläinplanktonin kehittymisen myötä ja 
tämä eläinplankton vapautti osan levien si-
tomasta hiilestä hengityksen kautta ennen 
kuin se ehti sitoutua sedimentteihin.
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Proterotsooinen eoni,

ediakarakausi, 600–500 Ma

Gondwana, mannerten yhteenliittymä

Nimi juontaa juurensa vuoteen 1885, jol-
loin lontoolaissyntyinen geologi Eduard 
Suess havaitsi, että tiettyä sukupuuttoon 
kuollutta saniaislajistoa löytyi useammal-
ta mantereelta (Afrikka, Etelä-Amerikka ja 
Intia). Hän päätteli, että lajiston on joskus 
täytynyt kasvaa samassa paikassa, Gond-
wanassa. Suess selitti lajiston pirstoutumi-
sen eri mantereille merenpinnan vaihtelul-
la. Myöhemmin itävaltalainen geofyysikko 
ja laattatektoniikan oivaltaja Alfred Wege-
ner täsmensi ajatusta selittämällä pirstou-
tumisen litosfäärilaattojen liikkeillä.

Gondwana-nimi on johtanut monenlaisiin 
sekaannuksiin sillä sille on löydetty aina 
uusia merkityksiä. Nykyisen käsityksen 
mukaan Gondwanamaa (engl. Gondwana-
land) tarkoittaa muinaista mannerta tai 
supermannerta ja Gondwana paikallista 
ihmispopulaatiota (engl. Indian Kingdom 
of Forest Dwellers).

Gondwana ja myöhemmin Pangea muo-
dostuivat pääosin Maan toisesta super-
mantereesta, Rodiniasta irtaantuneista 
osista. Rodinia hajosi pääpiirteittäin kah-
desta saumakohdasta: Atlantican ja Nenan 
väliltä (Grenvillen törmäyksessä syntynyt 
sauma) sekä Nenan sisältä. 

Nenan sisällä tapahtuneen erkaantumisen 
(erotti nykyisen Antarktiksen Pohjois-Ame-
rikasta) tuloksena syntyi Itä-Gondwana. 
Jäljelle jäänyt maamassa on nimetty Lau-
rasiaksi. Itä-Gondwana törmäsi Atlanticaan 
noin 500 miljoonaa vuotta sitten. Atlanti-
casta ja sitä ympäröivistä alueista kehittyi 
Länsi-Gondwana. Yhteensä Gondwana-
maahan kuului kuusi yhteen hitsautunut-
ta kratonia.  Gondwana alkoi hajota 180 
miljoonaa vuotta sitten ja sen katsotaan 
hajonneen 100 Ma mennessä.

Proterotsooinen eoni, 

ediakarakausi, 625 Ma

Härän kuvion Hyadien ja Kravun kuvion 
Praesepen avonaiset tähtijoukot syntyvät.

Avonaiset tähtijoukot

Avoin tähtijoukko on ryhmittymä tähtiä, 
jotka ovat syntyneet suurin piirtein samaan 
aikaan. Niihin kuuluu enimmillään tuhat-
kunta tähteä. Nimitys ”avoin” tulee siitä, 
että tähtijoukko näyttää taivaalle sirottu-
neelta joukolta tähtiä, aivan kuin levinnyt 
timanttirasia (vrt. pallomaiset tähtijoukot). 
Painovoima pitää näitä tähtiä yhdessä hy-
vin heikosti ja ne hajoavat tavallisesti noin 
100 miljoonassa vuodessa. Joskus ne voivat 
säilyä kuitenkin yhdessä kauemmin, jopa 
miljardin vuoden ajan. Avoimet tähtijou-
kot ovat mielenkiintoinen tähtitieteellinen 
tutkimuskohde, koska kaikki tähdet ovat 
syntyneet samoissa olosuhteissa. Tämä ei 

tarkoita sitä, että kaikki tähdet ovat täysin 
samanlaisia, koska avoimista tähtijoukoista 
löytyy hyvinkin erilaisia tähtiä.

Hyadien joukkoon kuuluu noin 300 tähteä 
ja se sijaitsee vain 151 valovuoden päässä. 
Se on meitä lähinnä oleva avonainen tähti-
joukko. Hyadien kirkkaimmat tähdet muo-
dostavat Härän tähtikuvion pään. Härän 
kuvion kirkkain tähti, Aldebaran, ei kuulu 
Hyadeihin, vaikka on näennäisesti samas-
sa kohtaa taivasta. Aldebaran on kuitenkin 
paljon lähempänä, vain 65 valovuoden 
päässä. 

Praesepen tähtijoukko sijaitsee keskellä 
kravun tähtikuviota noin 577 valovuoden 
päässä. Praesepe on latinaa ja tarkoittaa 
seimeä. Englanniksi käytetään myös nimi-
tystä hunajakenno-joukko, koska joukko 
muistuttaa hunajakennoa. Vuonna 1609 
Galileo Galilei suuntasi kaukoputkensa 
kohti tähtijoukkoa ja laski siihen kuuluvan 
40 tähteä. Nykyisellään tähtijoukkoon arvi-
oidaan kuuluvan tuhatkunta tähteä.
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Paleontologia,
taksonomia ja
systematiikka
Ilari Sääksjärvi

Maapallolla elää nykypäivänä miljoonia 
eliölajeja. Jos mukaan lasketaan myös suku-
puuttoon kuolleet lajit, niin maapallon laji-
määrä kohoaa käsittämättömän suureksi. 
Paleontologit, taksonomit ja systemaati-
kot ovat tutkijoita, jotka kuvaavat ja luo-
kittelevat eliölajeja.

Paleontologia on tieteenala, jossa tut-
kitaan muinaisaikojen lajistoa fossiilien 
avulla. Fossiilit ovat maa- tai kalliope-
rässä kivettyneinä säilyneitä eliölajien 
jäänteitä tai jälkiä. Niiden avulla pale-
ontologit voivat muodostaa kuvan jo 
sukupuuttoon kuolleesta lajistosta ja 
selvittää eri eliöryhmien kehittymistä 
vuosimiljoonien kuluessa. Yksi tunne-
tuimmista fossiiliesiintymistä on Bur-
gess Shale Kanadan Kalliovuorilla. Nyky-
päivänä korkealla vuoristossa sijaitseva 
Burgess Shale oli vielä kambrikaudella, 
noin 500 miljoona vuotta sitten, meren-
pohjaa. Äkillinen katastrofi, mahdollisesti 
merenalainen maanvyörymä, hautasi run-
saasti Burgess Shalen eläinlajeja hiekan 
alle. Vuosimiljoonien kuluessa ja valtavan 
paineen alla niistä muodostui lopulta ki-
vettyneitä fossiileja, jotka nousivat vähi-
tellen vuoren mukana yläilmoihin. Nyky-
päivän tutkijat voivat muodostaa niiden 
avulla ällistyttävän tarkan kuvan kambri-
kauden eläinmaailmasta. 

Kivettyneiden fossiilien lisäksi jo suku-
puuttoon kuolleita eläimiä ja kasveja löy-
tyy esimerkiksi meripihkan sisältä tai iki-
roudan pakastamina. Meripihkapaloissa, 
esimerkiksi Itämeren alueella myytävissä 
koruissa, on usein miljoonia vuosia sitten 
eläneitä hyönteis- ja hämähäkkieläinlajeja. 
Ikirouta on puolestaan säilyttänyt esimer-
kiksi kokonaisia mammutteja tuhansien 
vuosien ajan. Jotkut paleontologit ovat 
jopa maistaneet niiden lihaa! 

Paleontologeilla on nykyisin käytössä myös 
tehokkaita menetelmiä fossiilien ajoittami-
seksi. Esimerkiksi Helsingin Vuosaaresta 
vuonna 2005 löytyneen mammutin kyy-
närluun ikää selviteltiin aluksi radiohiili-
ajoituksen avulla. Tämän jälkeen tutkijat 
tarkensivat ikäarviota selvittämällä luuta 
ympäröivän maaperäkerrostuman piilevä- 
ja simpukkakoostumusta. Tutkijat arvioivat 
luun olevan noin 120 000 vuotta vanha. 

Taksonomit ja systemaatikot ovat biolo-
geja, jotka etsivät, nimeävät ja luokittele-
vat lähinnä nykypäivänä eläviä eliölajeja. 
Myös taksonomisiin ja systemaattisiin 
tutkimuksiin liittyy usein fossiilien tutki-
musta, joten raja eri tieteenalojen välillä 
on häilyvä. Fossiilien avulla on mahdollista 
selvittää hyvinkin tarkasti eri eliöryhmien 
ikää ja ominaisuuksien kehittymistä. Val-
taosa maapallolla nykyisin elävistä lajeis-
ta, mahdollisesti jopa noin 90 %, on vielä 
tieteelle tuntemattomia eli ilman nimeä. 

Lajien löytymisen jälkeen taksonomit 
ja systemaatikot laativat niistä tieteel-
lisen kuvauksen, antavat lajeille nimen 
ja yrittävät luokitella sen oikeaan koh-
taan eliölajien sukupuussa. Nykypäi-
vänä lajeja tunnistetaan ja luokitellaan 
perinteisten tuntomerkkien, esimerkiksi 
lajien värikuvioiden ja ulkorakenteiden, 
ohella myös molekyylituntomerkkien 
avulla (DNA-tutkimukset). 

Tyrannosaurus rexin kallon jäljennös. Kuva: Timo 
Vuorisalo.
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Kryogeenikausi, 730-640 Ma

Neoproterotsooisen eonin kryogeenikau-
della n. 730–640 miljoonaa vuotta sitten 
Rodinia -supermanner oli pirstoutumassa 
ja maapallolla oli erittäin kylmää. Planeet-
tamme oli päiväntasaajaa myöten laajalti 
jäätiköiden peitossa.  Tätä vaihetta kut-
sutaan joskus lumipallomaaksi (Snowball 
Earth). Ilmaston kylmeneminen ja jäätiköi-
tyminen sai mahdollisesti alkunsa tulivuo-
ritoiminnasta. Laajat jäätiköt puolestaan 
heijastivat auringon säteilyä tehokkaasti 
takaisin avaruuteen, ja näin kylmä ilmas-
tovaihe ruokki itse itseään.  Tulivuoritoi-
minta oli aktiivista jäätiköitymisen aika-
na ja onkin esitetty, että jään pinnalla oli 
paikoitellen tuhkaa tummempina kohtina. 
Näihin lämpöä kerääviin tummiin kohtiin 
on voinut syntyä sulavesialueita auringon 
säteilyn vaikutuksesta.  Myös merten sy-
vänteet olivat luonnollisesti sulia ainakin 
geotermisillä alueilla.  Sulavesien säily-
minen mahdollisti tuolloisen eliölajiston, 
johon kuului jo monisoluisia aitotumaisia, 
selviytymisen ankaran ilmastovaiheen yli.

Ediakarakausi, 635-541 Ma

Neoproterotsooisen eonin lopulla edia-
karakaudella, 635–541 miljoonaa vuotta 
sitten, monisoluiset eläimet yleistyivät 
laajenevissa matalissa merissä. Ensimmäi-
set tätä kautta edustavat fossiililöydökset 
tehtiin Etelä-Australian Ediacara Hillsin alu-
eella 1940-luvulla, mistä johtuen puhutaan 
ediakarakaudesta ja -lajistosta. Kauden 
fossiileja on säilynyt sedimenttikivissä lä-
hes kaikilla mantereilla. Lähinnä Suomea 
niitä löytyy Venäjältä Vienanmereen ka-
akosta työntyvältä Äänisen niemimaalta. 
Nämä ensimmäiset silmällä erotettavat 
monisoluiset eliöt kehittyivät lähinnä ma-
talissa merissä, mutta esimerkiksi New 
Foundlandista löytyneet fossiilit ovat syn-
tyneet syvänmeren ympäristössä. Ediaka-
ralajit olivat pehmeäkudoksisia ja aiempia 
elämänmuotoja isokokoisempia. Niiden 
koko vaihteli muutamasta millimetristä 
jopa metriin. Lajistoon kuului pääasiassa 
pohjaeläimiä, joista osa eli pohjaan kiinnit-
tyneinä. Monet ediakaralajit olivat litteitä 
ja muistuttivat rakenteeltaan esimerkiksi 
nykyisiä polttiaiseläimiä, joihin kuuluvat 
muiden muassa meduusat. Kaudella eli 
mahdollisesti myös kaksikylkisiä eläimiä, 
jotka kuitenkin tunnetaan huonosti. Edia-
karalajeja on löytynyt runsaat sata. Toden-
näköisesti lajisto on kuitenkin ollut tätä 
monimuotoisempi, sillä tukirangattomat 
ja kuorettomat eliölajit eivät fossiloidu 
ja säily geologisissa kerrostumissa hyvin. 
Ediakarakausi oli monisoluisten eliöiden 
nopean kehityksen alku, ja lisääntynyt 

happipitoisuus merissä vauhditti tähän 
asti suhteellisen hidasta eliöiden kehitystä.
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Fanerotsooinen eoni, 

kambrikausi, 540-488 Ma

Fanerotsooinen eoni alkoi kambrikaudella 
542 miljoonaa vuotta sitten, jolloin Lou-
nais-Suomea peitti laajeneva matala meri. 
Tämän vaiheen kerrostumat ovat säilyneet 
hyvin esimerkiksi Virossa ja Venäjällä, mut-
ta Suomesta kerrostumat ovat pääosin 
kuluneet pois. Kambrikauden kerrostumia 
löytyy pääasiassa vain kallioperämme ra-
oista. Suomi oli kambrikaudella osa Baltian 
mannerta, joka sijaitsi lähellä Eteläman-

nerta. Baltian manner oli pieni erillinen 
saareke etenemässä kohti päiväntasaajaa. 
Kambrikauden alussa merieläinten mo-
nimuotoisuus lisääntyi räjähdysmäisesti 
noin 20 miljoonan vuoden kuluessa ja suu-
rin osa nykyisistä eläinkunnan pääjaksois-
ta kehittyi. Eläinkunnan pääjaksoja ovat 
esimerkiksi niveljalkaiset, nilviäiset ja sel-
käjänteiset. Kauden aikana kehittyi myös 
eläinpääjaksoja, jotka kuolivat myöhem-
min sukupuuttoon. Uusien eläinryhmien 
runsauden ja muotokirjon takia puhutaan-
kin usein kambrikauden räjähdyksestä.

Suuri osa kambrikauden eläinryhmiä kos-
kevista tiedoista on saatu Burgess Shalen 
vuonna 1909 löytyneistä fossiilikerros-
tumista Kanadan Kalliovuorilta. Burgess 
Shalen fossiileissa on jäljellä myös hento-
ja ulokkeita, mikä kertoo poikkeuksellisen 
hyvistä säilymisolosuhteista. Kambrikauti-
sia fossiiliesiintymiä on sittemmin löytynyt 
Kanadan ohella myös muilta alueilta, esi-
merkiksi Kiinasta. Kambrikaudella useille 
eläinlajeille kehittyi kova kalkkikuori, mikä 
on edelleen edesauttanut niiden säilymis-
tä fossiileina. Kambrikauden merissä kehit-
tyi myös suurikokoisia saalistavia petoja. 
Esimerkiksi Anomalocaris otti saaliseläimet 
kiinni kahden päästä lähtevän ulokkeen 
avulla ja murskasi ne pyöreän suulevyn 
voimalla. Rakenteeltaan hyvin erikoisia 
Burgess Shalen lajeja olivat myös Halluci-
genia, joka oli ehkä varhainen käsnäjalkai-
nen, ja merkillisen päälonkeron omannut 
Opabinia, jolla oli viisi sienenmuotoista 
silmää päälaella. 

Tyypillisiä kambrikauden merien niveljal-
kaisia olivat trilobiitit, joita tunnetaan noin 
10  000 lajia. Paleontologit ovat pitkään 
miettineet niitä syitä, jotka johtivat kam-
brikauden räjähdykseen eläinmaailmassa. 
Nopeaan monimuotoistumiseen johtivat 
muiden syiden ohella esimerkiksi happi-
pitoisuuden nousu ja nopeasti kehittyneet 
lajien väliset vuorovaikutussuhteet (esi-
merkiksi peto-saalissuhteet).

Kambrikaudella elänyt Opabnia, 
jolla oli merkillinen päälonkero 
ja viisi sienenmuotoista silmää. 
Piirros: Tomi Räsänen.

Tyypillinen kambrikauden merien niveljalkai-
nen, trilobiitti. Trilobiittilajeja tunnetaan 
noin 10 000. Piirros: Sanni Rahkola.
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Fanerotsooinen eoni,

kambrikausi, 500 Ma

Pangea

Maan toistaiseksi viimeisin supermanner 
Pangea muodostui Gondwanan ja Laurasi-
an yhdistyessä noin 320 miljoonaa vuotta 
sitten. Gondwanan ja Laurasian törmätes-
sä syntyivät esimerkiksi Appalakit ja Ural-
vuoristo. Sana Pangea on kreikkaa ja tar-
koittaa ”koko Maa”. Pangeaa ympäröi meri 
Panthalassa (”kaikki meri”), josta myöhem-
min muodostui Tyyni valtameri. 

Gondwanasta ja Laurasiasta muodostunut 
maamassa ulottui lähes navalta navalle: 
supermantereella oli pituutta 15  000 kilo-
metriä ja leveyttä 6000 kilometriä. Pangea 
oli niin suuri, että sen ilmasto ja topografia 
vaihtelivat hyvin paljon: rannikolla sijaitse-
via trooppisia metsiä ympäröivät korkeat 
vuoret, sisämaassa levittäytyivät laajat au-
tiomaat ja napa-alueilla vallitsivat arktiset 
olosuhteet. Supermanner oli myös jatku-
vassa muutoksessa: samalla, kun sen länsi-
reunalla syntyi vuoristoja, tapahtui itäreu-
nalla palojen erkaantumista.

Oa Pangean muodostaneista osista ei mis-
sään vaiheessa kiinnittynyt mannermas-
saan. Esimerkiksi Pangean itäosa koostui 
suurelta osin saaristosta (joka myöhem-
min kerääntyi yhteen ja muodosti laajoja 
osia Kiinasta ja Kaakkois-Aasiasta). Pange-
an katsotaan olleen suurimmillaan (engl. 

maximum packing), kun siihen oli kiinnit-
tyneenä mahdollisimman paljon maamas-
saa. Tämän arvellaan tapahtuneen 300-230 
Ma sitten arvioijasta riippuen. Pangea alkoi 
hajota melko pian saavutettuaan suurim-
man kokonsa.

Viimeisimmän supermantereen, Pangean, kon-
figuraatio tunnetaan melko luotettavasti. 
Nykyiset mantereet ovat jo selvästi tunnis-
tettavissa. Piirros: Tomi Räsänen.
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Fanerotsooinen eoni,

ordoviikkikausi, 488-443 Ma

Noin 488 Ma

Rodinia- supermanner pirstoutui edelleen. 
Supermantereen hajoamiseen liittyneen 
valtameren keskiselänteiden vulkaani-
sen aktiivisuuden ja koon kasvun vuoksi 
valtamerialtaiden tilavuudet pienenivät, 
ja valtameren pinta kohosi. Matalat me-
ret ulottuivat nyt laajalle ja korallit, sam-
maleläimet, lonkerojalkaiset ja trilobiitit 
muodostivat kalkkikivikerrostumia Itäme-
ren alueella mm. Gotlannissa, Virossa ja 
Suomessa. Meriin ilmestyivät myös en-
simmäiset leuattomat selkärankaiset. 
Manner-Suomessa tämän ajan fossiileja 
on säilynyt vain meteoriittikraattereiden 
suojassa myöhemmiltä kuluttavilta voimil-
ta. Meiltä löytyvät fossiilit ovat pääasiassa 
mikroskooppisen pieniä. Ahvenanmaalta 
on tehty suhteellisen paljon ordoviikki-
kauden  fossiililöytöjä. Lounais-Suomen 
saaristosta löytyvät fossiileja sisältävät 
kalkkikivet ovat kulkeutuneet viimeisim-
pien jääkausien aikana jäätikön mukana 
nykyisille löytöpaikoilleen pääasiassa Sel-
kämeren pohjalle. 

470 miljoonaa vuotta

Asteroidivyöhykkeessä Marsin ja Jupiterin 
ratojen välissä tapahtui asteroidien tör-
mäys, jonka johdosta maahan kohdistui 
poikkeuksellisen runsas meteoriittisade. 
Lähimmät todisteet tästä löytyvät Etelä-
Ruotsista, Vättern-järven etelärannalta Kin-
nekullasta, josta on löydetty runsain mää-
rin meteoriitteja ordoviikkikauden meren 
kalkkikivikerrostumista.

Elämä silloisessa matalassa meressä oli 
hyvin monimuotoista ja näyttää siltä, että 
ordoviikkikautinen meteoriittisade parem-
minkin kiihdytti merellisen eliömaailman 
monimuotoistumista kuin köyhdytti sitä. 
Itämeren alueella eli ordoviikkikaudel-
la jopa 9-metrisiä oikosarvia, jotka olivat 
mustekalojen kaukaisia sukulaisia. Maapal-
lon ilmasto oli vielä lämmin ja merenpinta 
korkealla. Ilmasto oli kuitenkin jo vähitel-
len muuttumassa viileämmäksi. Niveljal-
kaisista kehittyivät näihin aikoihin ensim-
mäiset maaeläimet, joista vanhimmat 
löydetyt fossiilit ovat noin 460 miljoonan 
vuoden ikäisiä.

445 miljoonaa vuotta sitten

mantereet liikkuivat kohti etelänapaa, nii-
den ilmasto viileni ja tämän seurauksena 
maapallolle muodostui jäätiköitä. Jään-
teitä näistä ordoviikkikauden jäätikköker-
rostumista on säilynyt tähän päivään asti 
esimerkiksi nykyisessä Saharassa ja Ar-
gentiinassa. Suuri osa valtamerien vesistä 
sitoutui ilmaston viilenemisen seuraukse-
na jäätiköihin, ja valtameren pinta laski. 
Mantereiden uloimmat reunat vapautuivat 
merestä vedenpinnan laskiessa. Ordoviik-
kikauden hurjimpia petoja olivat muiden 
muassa meriskorpionit, joista osa kasvoi 
jopa 3 metrin pituisiksi. Kauden lopussa 
tapahtui maailmanhistorian ensimmäinen 
suuri sukupuuttoaalto, kun jopa 85 pro-
senttia matalien merien eliölajeista kuoli 
sukupuuttoon niiden elinympäristössä ta-
pahtuneiden rajujen muutosten seurauk-
sena. Sukupuuttoaallon syyt olivat mo-
ninaiset ja liittyivät esimerkiksi ilmaston 
viilenemiseen ja siitä johtuvaan merenpin-
nan laskuun sekä hiilen ja hapen kiertoku-
lussa tapahtuneisiin muutoksiin.
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Fanerotsooinen eoni,

siluurikausi, 416 Ma

Euroopan ja Pohjois-Amerikan mantereet 
törmäsivät päiväntasaajan alueella toisiin-
sa. Törmäyksen seurauksena korkea Köli-
vuoristo nousi nykyisen Norjan ja Ruotsin 
rajalle. Yhdysvaltojen Appalakit ja Skotlan-
nin vuoristot ovat saman poimuvuoriston 
jatkeita. Merien pinnat olivat matalalla, 
mutta ilmaston lämmetessä myös niiden 
pinta alkoi jälleen nousta. Ilmaston läm-
mettyä jäätiköitä ei enää laajemmin esiin-
tynyt. Manneralueiden reunoja peittivät 
jälleen matalat ja lämpimät meret, joissa 
eli monimuotoinen eliölajisto.

Kasvit alkoivat levittäytyä maalle kambrikau-
den lopussa noin 500 miljoonaa vuotta sitten.
Ensimmäiset maakasvit polveutuivat vi-
herlevistä. Argentiinasta on löytynyt 480 
miljoonaa vuotta vanhoja maksasammal-
fossiileja. Ensimmäisiä maalla eläviä putki-
lokasveja olivat sanikkaiset. Elämä maalla 
toi kasveille kaksi etua, tehokkaamman 
kaasujenvaihdon ja yhteyttämisen. Toisaal-
ta maalla eläminen oli myös haaste. Vettä 
ei ole maalla saatavissa rajattomasti, mikä 
voi aiheuttaa kuivumisriskin. Tätä vastaan 
monille kasveille kehittyi haihtumista es-
tävä pintakerros. Myös painovoima on 
maakasveille suurempi haaste kuin vesi-
kasveille. Maalla tarvitaan tukisolukoita 
ylläpitämään kasvin muotoa ja mahdollis-
tamaan pystysuuntaisen kasvun.

Ensimmäisiä leuallisia selkärankaisia olivat 
panssarikalat, joiden vanhimmat fossiilit  
ovat peräisin siluurikaudelta. Ne kasvoi-
vat jopa 10 metrin pituisiksi. Panssarikalat 
hävisivät  sukupuuttoon devonikauden 
lopussa. Myös vanhimmat rustokalafossii-
lit ovat jo siluurikaudelta. Rustokaloihin 
kuuluvat nykyään hait, rauskut ja silliku-
ninkaat, joita on yhteensä noin 750 lajia. 
Rustokalojen kukoistus alkoi vasta panssa-
rikalojen hävittyä sukupuuttoon. Luukalat 
kehittyivät devonikaudella ilmeisesti ma-
keissa vesissä ja siirtyivät vasta myöhem-
min meriin. Luukalat ovat nykyään selkä-
rankaisten eläinten runsaslajisin ryhmä.

Fanerotsooinen eoni,

devonikausi,  416-360 Ma

Nykyisten Alppien korkuinen Kölivuoris-
to alkoi vähitellen kulua ja tästä syntyneet 
paksut jokikerrostumat peittivät laajalti 
Etelä-Suomea ja Luoteis-Eurooppaa. Devo-
nikautinen Suomi sijaitsi päiväntasaajalla, 
joten olosuhteet poikkesivat melkoisesti 
nykypäivän viileydestä. Lämpimässä ja kos-
teassa ilmastossa kukoisti rehevä kasvilli-
suus. Devonikauden mantereiden eliölajisto 
monimuotoistui, kun erityisesti sammak-
koeläimet sekä niveljalkaisiin kuuluvat hä-
mähäkkieläimet ja hyönteiset kehittyivät, 
mönkivät kuivalle maalle ja alkoivat vallata 
mantereita. Ensimmäiset maaselkärankai-
set kehittyivät lihaseväisistä luukaloista 
(nykyisen Latimerian sukulaisista) noin 400 
miljoonaa vuotta sitten. Myös maakasvit 

monimuotoistuivat 
ja ympäristö alkoi 
muuttua hyvin veh-
reäksi. Puut kasvoi-
vat jopa 30 metriä 
korkeiksi.

Kalalajeja eli run-
saasti niin merissä 
kuin makeissa vesis-
sä. Mantereet olivat 
vähitellen kasaan-
tumassa uudeksi 
supermantereeks i 
ja keskiselänteiden 
vulkaanisen akti-
viteetin  hiipuessa 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuus laski, ja 
ilmasto viileni. Siirryttiin kasvihuoneilmas-
tosta (”greenhouse”) jääkausi-ilmastoon 
(”icehouse”). Devonikauden lopun jää-
tikkömuodostumia on löydetty ainakin 
Etelä-Amerikasta ja Afrikasta. Jäätiköiden 
kasvaminen sitoi merivesiä, mistä johtuen 
merenpinta laski ja kuiva maapinta-ala li-

Big Bang

Panssarikala. 
Piirros: Tomi  
Räsäsnen

Devonikauden sammakkoeläin. 
Piirros: Tomi Räsänen
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sääntyi. Nopeat muutokset ilmastossa ja 
merenpinnan tasossa aiheuttivat jälleen 
kerran suuren sukupuuttoaallon merissä. 
Kauden lopulla ilmasto-olojen vaihtelut oli-
vat suhteellisen nopeita ja syklisiä.Fanerot-
sooinen eoni, myöhäinen 

Fanerotsooinen eoni,

myöhäinen kivihiilikausi,

318-299 Ma

Pääosa mantereista oli kasaantunut laajaksi 
Pangean supermantereeksi. Etelämante-
reella oli kauden aikana laajoja jäätiköitä ja 
niiden syklinen laajeneminen ja sulaminen 
aiheuttivat merenpinnan korkeudessa suur-
ta vaihtelua. Vedenpinnan vaihtelu aiheutti 
kivihiilikerrostumien syntymisen, kun troop-
pisilla leveysasteilla monikymmenmetrinen 
lieko- ja saniaiskasvillisuus hautautui toistu-
vasti nousevan merenpinnan alle syntyviin 
kerrostumiin. Tämä toistui jäätiköitymisten 
rytmissä, joten nykyiset kivihiilikerrostumat 

esiintyvät muutamien 
metrien paksuisina pat-
joina hiekka- ja saviki-
vissä.

Kivihiilikauden kasvilli-
suus oli monimuotoista 
suokasvillisuutta, ja sa-
nikkaiset olivat yleisiä. 
Vanhin tunnettu fossiili-
nen siemenkasvi, Elkin-
sia polymorpha, eli myö-
häisdevonikaudella. Se 
kuului paljassiemenisiin, 
joilla siemenet kehitty-
vät paljaina emilehden 
pinnalla. Kivihiilikau-
della paljassiemeniset 
siemenkasvit yleistyivät. 
Suuri osa nykyisistäkin hyönteisryhmistä oli 
jo olemassa. Kivihiilikauden hyönteismaa-
ilmaa hallitsi muiden muassa, suurin tun-
nettu sudenkorentolaji, Meganeura, jonka 
siipien kärkiväli oli jopa 75–90 cm. Myös 
elämä merissä ja makeissa vesissä oli rikas-
ta.

Pangean supermantereen ilmasto oli permi-
kaudella viileä ja kuiva. Kauden keskivaiheil-
ta lähtien laajenevat jäätiköt sitoivat valta-
meren veden, matalat meret pirstoutuivat 
ja kuivuivat maapallon vuorisuolakerrostu-
miksi. Viileässä ilmastossa paljassiemeniset 
havupuut valtasivat alaa muulta kasvillisuu-
delta. Myös matelijat olivat kehittyneet jo 
kivihiilikaudella, noin 300 miljoonaa vuotta 
sitten. Ensimmäiset matelijat olivat kook-

kaita, tukevia ja neljällä raajalla liikkuvia 
kasvinsyöjiä. Matelijat olivat sammakkoeläi-
miä selvemmin maaelämään sopeutuneita. 
Tästä kertovat niiden kuiva ja sarveistunut 
iho, täydellinen siirtyminen keuhkohengi-
tykseen, sisäinen hedelmöitys ja kuivuutta 
kestävän vesikalvollisen munan kehittymi-
nen. Matelijat ja muu permikauden lajisto 
kohtasivat kaikkien aikojen massiivisimman 
sukupuuttoaallon permikauden lopussa 251 
miljoonaa vuotta sitten. Tässä tuhossa 95 % 
merellisestä lajistosta kuoli, kun meret su-
pistuivat minimiinsä. Myös maalla elävistä 
lajeista 70 % kuoli sukupuuttoon. Maalla 
elävän lajiston kohtaloon vaikutti ilmeises-
ti Siperian laakiobasalttien purkautumisen 
aiheuttama nopea hiilidioksidipitoisuuden 
nousu ja sitä seurannut kasvihuoneilmiö.

Nykyhetki

Kivihiilikaudella elänyt jättiläissudenkorento, Meganeura, jonka 
siipien kärkiväli oli jopa 70-90 cm. Piirros: Sanni Rahkola.
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Fanerotsooinen eoni,

triaskausi, 230 Ma

Pangean supermanner alkoi pirstoutua ny-
kyisiksi mantereiksi. Keskiselänteiden vul-
kanismi kiihtyi, ilmakehän hiilidioksidipitoi-
suus kasvoi, ilmasto lämpeni ja valtamerten 
pinnat kohosivat. Permikauden lopun mas-
siivisen sukupuuttoaallon jälkeen alkoi 
matelijoiden nopea monimuotoistuminen 
(niin sanottu sopeutumislevittäytyminen eli 
adaptiivinen radiaatio). Triaskaudella kehit-
tyivät esimerkiksi krokotiilien kantamuodot, 
lentoliskot ja ensimmäiset dinosaurukset. 
Lentoliskot (siipisaurukset) olivat ensim-
mäisiä lentokykyisiä selkärankaisia. Suurim-
pien lentoliskojen siipien kärkiväli oli jopa 
11 metriä. Dinosaurusten tavoin ne kuolivat 
sukupuuttoon liitukauden lopussa noin 65 
miljoonaa vuotta sitten.

Triaskauden merissä eli joutsenliskoja ja ka-
laliskoja. Monet kalaliskoista muistuttivat 
ulkonäöltään nykyisiä delfiinejä. Niiden pi-
tuus vaihteli noin metristä peräti 23 metriin 
(Shonisaurus). Runsaimmillaan kalaliskot 
olivat jurakauden alussa, noin 199 miljoo-
naa vuotta sitten.

Triaskaudelta, noin 230 miljoonan vuo-
den takaa, ovat peräisin myös vanhimmat 
tunnetut dinosaurukset (mm. Eoraptor ja 
Herrerasaurus). Dinosaurukset olivat hyvin 
monimuotoinen matelijaryhmä, ja niiden 
valtakautta kesti aina liitukauden loppuun 
(noin 65 miljoonaa vuotta sitten). Dino-

sauruslajeja on toistaiseksi kuvattu yli 550. 
Rakenteellisesti dinosaurukset jakautuivat 
kahteen pääryhmään, liskonlanteisiin ja lin-
nunlanteisiin. Liskonlanteisia olivat kahdella 
jalalla kulkevat petodinosaurukset (thero-
podit) ja pitkäkaulaiset kasvinsyöjät, joita 
kutsutaan sauropodeiksi. Viimeksi mainit-
tuihin kuuluvat suurimmat milloinkaan elä-
neet maaeläimet. Esimerkiksi Seismosau-
rus kasvoi vähintään 35 metrin pituiseksi. 
Tunnettuja liskonlanteisia petodinosauruk-
sia olivat mm. Allosaurus, Deinonychus ja 
Tyrannosaurus. Linnunlanteiset dinosau-
rukset, joita tunnetaan yli 200 lajia, olivat 
kaikki kasvinsyöjiä. Niihin kuuluivat mm. 
sarvinaamat (Ceratopsidae) ja ankannokka-
saurukset (Hadrosauria). Dinosaurusten ai-
kana vallitsevia maakasveja olivat paljassie-
meniset siemenkasvit, kuten käpypalmut, 
neidonhiuspuut ja havupuut. Suomessa ei 
ole tämän ajan kerrostumia.

Fanerotsooinen eoni,

triaskauden lopulla, 199 Ma

Noin puolet eliölajeista kuoli sukupuuttoon. 
Syyt massasukupuutolle eivät ole täysin 
selvät, mutta aiheuttajaksi on arveltu me-
renpinnan vaihteluita, asteroiditörmäystä 
ja vulkanismin aiheuttamaa ilmastonmuu-
tosta. Puolet eliölajeista kuitenkin selvisi ja 
jatkoi kehittymistään.

Joutsenlisko. Piirros: Tomi Räsänen.
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Fanerotsooinen eoni,

jurakausi, 199-145 Ma

Atlantti laajeni ja Eurooppa sekä Pohjois-
Amerikka etääntyivät toisistaan. Eliölajis-
tolla oli merissä eriytyneitä, omaleimaisia 
alueita, sillä mantereet muodostivat niiden 
välille vahvoja fyysisiä esteitä. Eliökunta 
alkoi toipua edellisestä sukupuuttoaallos-
ta ja elämän monimuotoisuus alkoi taas 
kasvaa. Valtamerissä eli esimerkiksi ammo-
niitteja, jotka olivat nykyisten mustekalo-
jen kuorellisia sukulaisia. Niiden rinnalla 
yksisoluiset ja kalkkikuoriset tarttumalevät 
yleistyivät merissämme. Kasvihuoneilmas-
to vallitsi kaikkialla. Trooppisen vyöhyk-
keen kesälämpötilat olivat tavallisesti noin 
40 °C tienoilla ja talvilämpötilat noin 20 °C 
paikkeilla. Eurooppa sijaitsi jo ylemmillä 
leveysasteilla, mutta keskilämpötilat olivat 
täälläkin huomattavasti korkeampia kuin 

nykyisin, noin 12–30 °C. Ilmasto oli kuuma 
ja kuiva. Myös korkeimpien leveysasteiden 
meret olivat huomattavasti lämpimäm-
piä kuin nykyisin. Kasvillisuudessa oli vain 
pieniä lajistollisia eroja mantereiden eri 
alueiden kesken. Kasvillisuus ulottui hyvin 
korkeille leveysasteille, esimerkiksi aina 
Etelämantereelle asti.

Merissä eli suuria, jopa 15 metriä pitkiä, pe-
tomatelijoita. Osalle pienistä petodinosau-
ruksista kehittyi liikkumista ja saalistusta 
palveleva höyhenpeite. Varhaisin tunnettu 
lintu, Archaeopteryx, eli jurakauden lopul-
la noin 150 miljoonaa vuotta sitten. En-
simmäiset liskolintulöydöt tehtiin Baijerin 
Solnhofenista vuonna 1861. Liskolintufos-
siileja tunnetaan tähän mennessä 10, ja nii-
den rakenne kertoo läheisestä sukulaisuu-
desta muihin dinosauruksiin. Liskolinnun 
matelijamaisiin piirteisiin kuuluivat esi-
merkiksi hampaalliset leuat ja kummankin 
siiven taipeesta sojottavat kolme sormea.  
Tärkeitä lintujen varhaiseen evoluutioon 
liittyviä löytöjä on tehty sittemmin erityi-
sesti Kiinassa.

Fanerotsooinen eoni,

jurakausi, 100 Ma

Härän tähtikuviossa sijaitsevat Seulaset 
(M45) on hyvin selvästi näkyvä avoin täh-
tijoukko. Avoimet tähtijoukot muodostu-
vat yleensä hyvin nuorista samaan aikaan 
syntyneistä tähdistä. Seulasten synnyin-
kaasupilvi on jo kauan sitten sekoittunut 
muuhun tähtienväliseen aineeseen. On 
sattumaa, että Seulaset on kuitenkin juuri 
nyt matkaamassa heijastussumuna näky-
vän tähtienvälisen pilven läpi. Seulasten 
joukkoon kuuluu yli 1000 tähteä, siis pal-
jon enemmän tähtiä kuin tunnetuimmat 
“seitsemän siskoa”.

Ammoniitti. Kuva: Timo Vuorisalo

Liskolintu. 
Piirros: Tomi 
Räsänen.

Seulaset. Kuva: NASA, ESA and AURA/Caltech
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Fanerotsooinen eoni,

liitukausi, 100 Ma

100 miljoonaa vuotta sitten elettiin liitu-
kauden keskivaihetta, ja mantereet alkoi-
vat sijoittua nykyisille paikoilleen. Kes-
kiselänteiden vulkanismi oli aktiivista ja 
ilmakehän happi- ja hiilidioksidipitoisuu-
det korkeita. Maapallon ilmasto oli läm-
min ja kostea ja keskilämpötilat nousivat 
edelleen. Merien pinnat olivat korkealla 
ja merien keskilämpötilat olivat korkeim-
millaan jopa 18 °C . Matalissa, lämpimissä 
merissä muodostui kalsiittikerrostumia, 
joista muodostui myöhemmin kalkkia. 
Dinosaurukset, krokotiilit ja merien koral-
liriutat levisivät korkeammille leveysasteil-
le kuin koskaan aiemmin. Dinosaurusten 

lisäksi mantereiden eläimistöön kuuluivat 
erilaiset hyönteiset, hämähäkkieläimet, 
sammakkoeläimet, liskot, käärmeet, kil-
pikonnat, krokotiilit, linnut ja nisäkkäät. 
Liitukauden maalinnut muistuttivat jura-
kauden liskolintuja, mutta olivat toden-
näköisesti parempia lentäjiä. Liitukauden 
keskivaiheen nisäkkäät olivat enimmäk-
seen pieniä ja huomaamattomia. Tyypillisiä 
nisäkkäitä olivat multituberkulaatit, joista 
useimmat olivat ulkonäöltään jyrsijämäisiä 
(olematta kuitenkaan näille mitään sukua) 
ja alkeelliset pussieläimet. Vanhimmat pus-
sieläinfossiilit tunnetaan liitukauden alun 
Kiinasta (Sinodelphys). Myös istukalliset 
nisäkkäät kehittyivät jo liitukauden aikana.

Vanhimmat löydöt koppisiemenisistä sie-
menkasveista, joihin valtaosa ”kukkakas-

veista” kuuluu, ovat liitukauden alusta, 
noin 140 miljoonaa vuotta vanhoja. Jo 
Charles Darwin piti koppisiemenisten ke-
hittymistä ”hirveänä mysteerinä”. Näyttää 
siltä, että niiden nopea runsastuminen 
liitukaudella liittyi osaltaan hyönteisten, 
tärkeimpien pölyttäjien, evoluutioon. Kop-
pisiemenisten menestymistä selittävät 
tehokas lisääntyminen (hyönteispölytys), 
nopeakasvuisuus ja hyvä leviämiskyky häi-
riöalttiisiin ja kuiviin ympäristöihin.

Koppisiemeniset kasvit yleistyivät liitukau-
della niin nopeasti, että kauden päättyessä 
niiden osuus kasvillisuudesta oli jo 40–60 
prosenttia. Koppisiemenisten yleistyminen 
luultavasti vaikutti kasvinsyöjädinosau-
rusten evoluutioon liitukauden lopussa. 
Liitukauden lopun tunnetuimpia dinosau-
ruksia olivat erilaiset ankannokkasauruk-
set, 8–9-metriseksi kasvava kolmisarvilisko 
Triceratops horridus ja petodinosauruk-
sista kuuluisin, pohjoisamerikkalainen 
Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus kasvoi 
12-metriseksi ja painoi 4,5–6,8 tonnia. Se 
oli luultavasti sekä aktiivinen peto että 
haaskansyöjä.

Liitukaudella eli myös monia erikoisia kro-
kotiililajeja, joista suurin oli nykyisen Nige-
rian alueella elänyt Sarcosuchus imperator. 
Se kasvoi jopa yli 12 metrin pituiseksi ja 
saalisti pienempien eläinten rinnalla myös 
dinosauruksia. Hurjan pedon rinnalla eli 
myös pieniä krokotiililajeja, jotka olivat to-
dennäköisesti kasvissyöjiä.

Kuuluisa petodinosaurus, Tyranno-
saurus rex. Piirros: Tomi Räsänen.
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Meteoriitit kertovat 
oloista muualla
maailmankaikkeudessa
Kirsi Rajala

Planeettojen lisäksi lukuisia pienempiä tai-
vaankappaleita, asteroideja, meteoroideja 
ja komeettoja, kiertää Aurinkoamme omilla 
kiertoradoillaan. Ensimmäiset isot asteroidit 
havaittiin 1800-luvun alussa. Näitä olivat Ce-
res, Pallas, Juno ja Vesta. Ceres on suurin näis-
tä ja se on halkaisijaltaan 940 km. 1800-luvun 
lopulta alkaen asteroideja alettiin löytää 
useita joka vuosi. Nykyisin arvellaankin, että 
Marsin ja Jupiterin välissä sijaitsevalla asteroi-
divyöhykkeellä liikkuu yli miljoona asteroidia 
ja niitä havaitaan joka vuosi lisää. Meteoroidit 
ovat asteroideja pienempiä kivikappaleita ja 
usein ne ovatkin asteroideista tai komeetois-
ta irronneita siruja. Suurin osa meteoroideis-
ta on myös peräisin asteroidivyöhykkeeltä, 
mutta ne voivat olla peräisin myös Marsista 
tai Kuusta. Komeetat eli pyrstötähdet puoles-
taan koostuvat jäästä ja pölystä.

Päivittäin maan ilmakehään saapuu arviol-
ta 25 miljoonaa paljaalla silmällä erottuvaa 
meteoria eli tähdenlentoa. Meteorit sytty-
vät kitkan vaikutuksesta meteoroidin saa-
puessa Maan ilmakehään. Vain murto-osa 
meteoroidesta selviää ilmakehän läpi ja 
saavuttaa maan pinnan, milloin niitä kut-
sutaan meteoriiteiksi. Ennen avaruustek-
nologian kehittymistä, meteoriitit olivat 
pitkään ainoa tietolähde ulkoavaruuden 
kappaleiden koostumuksesta. Meteoriit-
teihin liittyvää tutkimusta, meteoriittitie-
dettä alettiin harjoittaa 1800-luvun alussa.

Maan alkuaikoina meteoriittipommitus 
esti elämän kehittymisen maapallolla. Vii-
meisin koko maapalloa ravistellut meteo-
riitin aiheuttama suurtuho tapahtui noin 
65 miljoonaa vuotta sitten, kun Jukatanin 
niemimaalle iskeytyi meteoriitti. Todistee-
na tapahtumasta on halkaisijaltaan 170 km 
laaja Chicxulub-kraatteri. Törmäyksen seu-
rauksena maapallon ilmasto muuttui dra-
maattisesti ja yli puolet maapallon eliöis-
tä, mukaan lukien dinosaurukset, kuolivat 
sukupuuttoon. Suuria, maapallonlaajuisen 
katastrofin aiheuttavia meteoriitteja osuu 
maahan erittäin harvoin. Aurinkokunnas-
samme on kuitenkin yhä useita maapalloa 
mahdollisesti uhkaavia kappaleita, joita et-
sitään ja niiden ratoja seurataan jatkuvasti. 
Tunnetuin seuratuista kohteista lienee Hal-
leyn komeetta, joka kiertää aurinkoa 75–76 
vuoden sykleissä ja aina ajoittain ohittaa 
maan.

Maanpinnan törmäyspaikoilta voidaan löy-
tää vain pieniä meteoriitteja tai meteorii-
tin kappaleita. Niiden liike-energia on vä-
hentynyt riittävästi kappaleen läpäistessä 
ilmakehän, jotta rakenne on pysynyt ka-
sassa. Meteoriitit luokitellaan koostumuk-
sensa mukaan rautanikkeli-, kivirauta- ja 
kivimeteoriitteihin (kondriitit ja akond-
riitit). Mikäli meteoriitti löydetään hyvin 
pian meteorihavainnon jälkeen putoamis-
paikalta sitä kutsutaan pudokkaaksi. Pian 
putoamisen jälkeen löydetyissä kivimeteo-
riiteissa on musta sulamispinta, joka kuluu 
ajan myötä. Rautaa sisältävien meteoriit-
tien pinta on usein ruosteinen. Ne myös 
painavat noin kolme kertaa enemmän kuin 
tavalliset kivet ja niiden pinta on magneet-
tinen.
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 Suuret meteoriitit säilyttävät ilmakehän 
läpi tullessaan suurimman osan alkupe-
räisestä liike-energiastaan, mikä johtaa 
impaktiräjähdykseen, jossa muodostuu 
murskautunutta, shokkimetamorfoosin 
läpikäynyttä kiviainesta ja meteoriitti-
kraattereita. Alkuperäinen meteoriittiaines 
hajoaa impaktiräjähdyksessä ja sekoittuu 
ympäröivään maaperään tai kulkeutuu 
pois törmäyspaikalta räjähdyksessä muo-
dostuvan savun ja tuhkan mukana.

 Meteoriittikraatterit ovat meteoroidien tai 
asteroidien aiheuttamia. Kaikki kraatterit 
eivät kuitenkaan ole meteoriittien aiheut-
tamia, vaan itse asiassa suurin osa Maan 
kraattereista on syntynyt tulivuorenpur-
kausten yhteydessä. Toisaalta monet me-
teoriittikraatterit jäävät löytymättä, koska 
niiden rakenteet ovat kuluneet aikojen 
kuluessa tai jääneet maa-aineksen ja sedi-

mentaatiokerrosten peittoon. Ainoastaan 
nuoret kraatterit erottuvat helposti ympä-
ristöstä. Meteoriittien aiheuttamia kraatte-
reita tunnetaan maapallolla vain noin 200. 
Ne ovat huomattavasti yleisempiä Kuun, 
Merkuriuksen, Marsin ja monen muun tai-
vaankappaleen pinnalla, joilla ei ole ilma- 
ja vesikehää, jotka aiheuttavat eroosiota. 
Tällöin kraatterit ovat maljan mallisia ja 
usein niissä on isostaattisesti muodostu-
nut kohouma keskellä.

Miten usein sitten meteoriitteja iskeytyy 
maaperään? Arviona voidaan esittää, että 
yli sata grammaa painavia meteoriitteja tu-
lisi iskeä Suomen kokoisen alueen maape-
rään noin 19 kappaletta vuodessa. Niiden 
löytyminen on kuitenkin sattumankaup-
paa, sillä useimmat niistä todennäköisesti 
vajoavat suoperäiseen maastoon tai vesis-
töihin. Lisäksi päivänvalossa meteoreja on 
hyvin vaikea havaita. 

Suomen alueelta onkin löydetty vain 13 
meteoriittia viimeisten 200 vuoden aikana. 
Meteoriittikraattereita on löydetty kymme-
nen. Suomen tunnetuin meteoriitin törmä-
yksestä aiheutunut kraatteri on Lappajärvi, 
joka on halkaisijaltaan 17 km. Lappajärven 
kraatteri syntyi noin 73 miljoonaa vuotta 
sitten, kun halkaisijaltaan 500 m oleva me-
teoriitti iskeytyi maahan.

Kuva vuoden 2010 Perseidien meteoriittisuihkun aikana otetusta kuvasta. Kuva: ESO/S. Guisard.
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Fanerotsooinen eoni,

liitukausi, 73 Ma

Halkaisijaltaan noin 500-metrinen meteoriit-
ti iskeytyi Suomeen nykyisen Lappajärven 
alueelle arviolta 40–60 m/s nopeudella. Isku 
vastasi voimakkuudeltaan satoja Hiroshiman 
atomipommeja ja tuhosi kaiken elämän muu-
taman sadan kilometrin säteellä. Samankal-
taisia iskuja tapahtui samoihin aikoihin myös 
Kanadassa, Venäjällä, Australiassa sekä Yh-
dysvalloissa. Myöhemmin suurempi kappale 
iskeytyi Meksikoon, ja aiheutti suurimman 
osan dinosauruksista hävittäneen sukupuut-
toaallon.

Fanerotsooinen eoni,

liitukausi, 70–65,5 Ma

Valtamerten keskiselänteiden vulkaaninen 
toiminta oli huipussaan. Tulivuoritoimin-
ta nosti ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 
noin neljä kertaa nykyistä korkeammaksi ja 
keskilämpötilan noin 5 °C korkeammaksi. 
Valtameren pinta oli noin 200–300 metriä 
korkeammalla kuin nykyisin, ja Eurooppa 
oli Skandinaviaa lukuun ottamatta laajalti 
matalan meren peitossa. Monet kalkkikivi-
kerrostumat, kuten Englannin etelärannikon 
merimaisemaa hallitsevat Doverin valkeat 
rantakalliot, ovat syntyneet tällä ajalla ma-
talan meren pohjaan kerrostuneiden tarttu-
malevien kalkkikuorista. Liitukausi on saanut 
nimensä näistä ”liitukivikerrostumista”. Liitu-
tauluille käytettävät liidut ovat peräisin näis-

tä liitukauden muodostumista! Merissä eli 
runsaasti kaloja ja erilaisia matelijoita. Runsas 
planktonin ja muun pieneliöstön määrä taka-
si ravinnon ja rikastutti merien elämää. Maal-
la dinosaurukset olivat hyvin monimuotoisia. 
Myös hyönteiset olivat hyvin monimuotoisia. 
Kasvillisuuden monimuotoisuus lisääntyi ja 
etenkin koppisiemeniset kasvit lisääntyivät 
jopa 30 uudella suvulla. Ruoho- ja heinäkas-
vit eivät sen sijaan olleet vielä kehittyneet, jo-
ten savannimaisia ympäristöjä ei tällöin vielä 
esiintynyt.

Fanerotsooinen eoni,

paleogeenikausi 65,5Ma

Jukatanin niemimaalle Meksikoon iskeytyi 
läpimitaltaan kymmenkilometrinen aste-
roidi.  Asteroidin törmäys maahan tuhosi 
välittömästi kaiken paikallisen 
elämän ja nostatti ilmakehään 
runsaasti pölyä ja erilaisia hiuk-
kasia, jotka levisivät ilmakehäs-
sä maailmanlaajuisesti. Törmäys 
synnytti Jukatanin niemimaal-
le Meksikoon halkaisijaltaan 
170-kilometrisen kraatterin 
(Chicxulubin kraatteri). Tör-
mäyksen voima aiheutti myös 
massiivisen järistyksen, joka 
eteni maankuoressa tuhansia 
kilometrejä. Törmäyksen seu-
rauksena tapahtui myös useita 
pienempiä järistyksiä. Samaan 
aikaan Intiassa tapahtui massii-
vinen Deccan basalttipurkaus, 

jonka seurauksena ilmakehään levisi myös 
runsaasti tuhkaa ja vulkaanisia kaasuja. Il-
makehässä tapahtui välittömästi törmäyksen 
jälkeen katastrofaalisen nopeita muutoksia, 
jotka vaikuttivat maapallonlaajuisesti. Ilman 
lämpötila laski ensin jyrkästi, mutta kylmene-
mistä seurasi kuitenkin myöhemmin lämmin 
kasvihuoneilmasto. Otsonikerros tuhoutui, 
ja happamat sateet olivat yleisiä. Tapahtu-
mia seuranneessa sukupuuttoaallossa hävisi 
arviolta 75 % maapallon lajistosta. Suuri osa 
dinosauruksista (lintujen kehityslinjaa lu-
kuun ottamatta) ja useat merieläimet, kuten 
ammoniitit ja belemniitit, kuolivat sukupuut-
toon. Merien ja mantereiden pieneliöstö sel-
visi parhaiten, kun taas dinosaurukset olivat 
suurimpia kärsijöitä. Nisäkkäät ja linnut selvi-
sivät paremmin tästä massatuhosta, ja myös 
kasvillisuus kesti tapahtuneet muutokset yl-
lättävän hyvin.

Asteroidi iskeytymässä Jukatanin niemimaalle. Piirros: Sanni 
Rahkola.
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Fanerotsooinen eoni,

paleogeenikausi,

paleoseenipookki, 65,5-55,8 Ma

Paleogeenikauden ensimmäisessä vaihees-
sa, paleoseeniepookin aikaan 65,5–55,8 
miljoonaa vuotta sitten, viimeisen suku-
puuttoaallon jälkeen pussieläimistä ja istu-
kallisista nisäkkäistä kehittyi nopeasti uu-
sia lajeja. Paleoseenin aikana kehittyneitä 
istukallisten nisäkkäiden ryhmiä olivat esi-
merkiksi hyönteissyöjät, lepakot, kädelliset 
ja jyrsijät. Supermannersykli kääntyi kohti 
tulevaisuuden supermantereen kehitystä, 
ja valtamerten keskiselänteiden tulivuori-
toiminta heikkeni. Merien pinnat laskivat 
edelleen ja uusia maa-alueita paljastui 
mantereiden reunoilta. Mannerliikuntojen 
vaikutuksesta Yhdysvalloissa kohosivat 
Kalliovuoret ja Andien poimuvuoristo alkoi 
kohota Etelä-Amerikassa. Alppien poimut-
tuminen alkoi Afrikan mantereen työntyes-
sä kohti Eurooppaa. Australia, Etelämanner 
ja Etelä-Amerikka olivat vielä yhteydessä 
toisiinsa ja muodostivat suuren Gondwa-
na-mantereen jäänteet. Meriä asuttavat 
lajit olivat selvinneet dinosauruksia parem-
min viimeisestä sukupuuttoaallosta, joten 

merielämä oli monimuotoista ja vilkasta. 
Pussieläimet levisivät Pohjois-Amerikasta 
Etelä-Amerikan ja Antarktiksen kautta 
Australiaan ennen Australian irtaantumista 
Etelämantereesta.

Fanerotsooinen eoni,

paleogeenikausi, 65,5-23 Ma

65,5–23 miljoonaa vuotta sitten nisäk-
käät kehittyivät vähitellen yhä enemmän 
nykyisiä lajeja muistuttaviksi. Yksi parhai-
ten tunnetuista esimerkeistä on hevosten 
evoluutio. Kavioeläimet olivat kehittyneet 
paleoseenin lopussa. Nykyhevosten kan-
tamuodot kehittyivät Euroopassa (Plio-
lophus), josta ne eoseenin alussa levisivät 
Pohjois-Amerikkaan. Hevosten kehitys ny-
kymuotoisiksi jatkui Pohjois-Amerikassa. 
Euroopassa hevosten kehitys jatkui oma-
na eoseenin ja oligoseenin rajalla suku-

puuttoon päättyneenä kehityslinjanaan 
(Palaeotheriidae). Lähes nykymuotoisia he-
vosia (Hipparion) levisi Eurooppaan 11–12 
miljoonaa vuotta sitten Beringin kannak-
sen kautta. Euroopassa Hipparionien aikaa 
kesti vajaat 10 miljoonaa vuotta, jonka 
jälkeen Pohjois-Amerikasta saapuneet ”oi-
keat” hevoset syrjäyttivät ne. Hevoset kuo-
livat Pohjois-Amerikasta, nykyisten hevos-
ten alkukodista, sukupuuttoon jääkauden 
loppuvaiheissa. Hevonen palasi Uuden 
maailman tasangoille vasta 1400-luvulla 
konkistadorien mukana.

Jäätiköt sitoivat merivesiä, mikä laski meri-
en pintoja. Himalajan vuoristo jatkoi nou-
suaan Aasiassa, ja vulkaaninen toiminta 
oli aktiivista Etelä-Amerikassa, Andien alu-
eella. Myös Pohjois-Amerikassa oli samaan 
aikaan aktiivista vulkaanista toimintaa, esi-
merkiksi St Andreasin hiertovyöhyke akti-
voitui.

Pieni jyrsijä. Kuva ei ole mittasuhteessa vie-
reisen sivun hevoseen. Piirros: Tomi Räsänen.

Lähes nykymuotoinen hevonen. Piirros: 
Sanni Rahkola.
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Fanerotsooinen eoni, 

paleogeenikausi, 55,8–33,9 Ma

Eoseeniepookki, 35 Ma

Afrikan manner törmäsi Eurooppaan ja syn-
nytti Alppien vuoriston. Pohjois-Amerikan 
ja Euroopan välinen maayhteys Islannin 
kautta katkesi, minkä seurauksena Atlantin 
ja Pohjoisen jäämeren välille muodostui 
meriyhteys. Merenpinnan vaihtelut ava-
sivat ja sulkivat vuorotellen Pohjois-Ame-
rikan ja Aasian välistä yhteyttä Beringin-
salmen kautta. Valtamerien pinnat olivat 
edelleen korkealla, ja Baltian sekä Suomen 
alueet olivat ajoittain matalan meren peit-
tämiä. Tältä ajalta on peräisin Baltian meri-
pihka, joka on lähtöisin havupuista. Baltian 
meripihka on säilyttänyt hyönteisfossiileja 
kymmeniä miljoonia vuosia ulkomuodol-
taan lähes muuttumattomina. Ilmasto 
oli lämmin kasvihuoneilmasto, ja merien 
keskilämpötila nousi paleoseeniepookista 
suhteellisen nopeasti 4–6 celsiusastetta. 
Jäätiköitä ei todennäköisesti ollut edes 
napa-alueilla. Eliölajisto oli levinnyt laajal-
ti myös korkeille leveysasteille ja Euroo-
passakin kasvoi sademetsiä ja rannikoilla 
trooppisia mangrovemetsiä. Hedelmäkas-
vien kehitys jatkui ja niiden hedelmät al-
koivat jo olla mehukkaita ja suuria. Myös 
suuria pähkinöitä ilmaantui syötäväksi. Yli 
puolet nykyisistä lintulahkoista oli jo ole-
massa ja tutuista nisäkkäistäkin monet, 
kuten oravat. 

Yksi tunnetuimmista eoseeniepookin ai-
kaisista fossiiliesiintymistä on Saksan Mes-
sel Pit. Mielenkiintoinen fossiiliesiintymä 
sijaitsi eoseenin aikana nykyisen Välime-
ren alueella, josta se vähitellen siirtyi kohti 
pohjoista. Fossiiliesiintymästä on löytynyt 
paljon kymmeniä miljoonia vuosia sitten 
eläneitä lajeja, jotka ovat säilyneet häm-
mästyttävän hyvässä kunnossa. Messel Pit 
nousi koko maailman tietoisuuteen vuon-
na 2009, kun kansainvälinen tutkimusryh-
mä julkaisi 1980-luvulla alueelta löytynyttä 
kädellisfossiilia koskevat tutkimustulokset. 
Myös ihminen kuuluu kädellisten nisäkäs-
lahkoon. Tutkijat nimesivät 47 
miljoonaa vuotta vanhan kädelli-
sen Idaksi ja antoivat sille tieteel-
lisen nimen Darwinius masillae. 
Kansainvälisen tutkimusryhmän 
mukaan Ida saattoi olla jopa mei-
dän kaukainen esiäitimme, mutta 
toiset tutkijat ovat oman kehitys-
linjamme sijaan luokitelleet lajin 
puoliapinoiden kehityslinjaan. 
Oli niin tai näin, kyseessä on yksi 
maailman täydellisimmistä ja van-
himmista kädellisfossiileista. Se 
antaa meille paljon tietoa myös 
omasta asemastamme eliökun-
nan sukupuussa. 

Maapallon ilmasto muuttui mer-
kittävästi, kun maakannas Etelä-
mantereen ja Etelä-Amerikan vä-
lillä katkesi. Tämä aiheutti Etelämannerta 
kiertävän kylmän merivirran käynnistymi-
sen, jonka seurauksena Etelämanner alkoi 

jäähtyä ja nykyisinkin olemassa olevat jää-
tiköt alkoivat muodostua. Ilmasto viileni 
nopeasti, ja kehitys kohti nykyistä kvartää-
rikauden jääkausiaikaa alkoi. Keski- ja kor-
keiden leveysasteiden sademetsät muut-
tuivat lehtipuumetsiksi. Ilmaston viilettyä 
puissa elävät nisäkkäät vähenivät, ja suu-
rempien maaeläinten kannat lisääntyivät. 
Vallitseva ympäristö oli kasvillisuudeltaan 
avoimempaa kuin sademetsät, ruohokas-
villisuutta ei kuitenkaan esiintynyt. Suuret 
nisäkkäät laidunsivat avoimissa metsissä. 
Epookin lopun sukupuuttoaallossa tuhou-
tui kuitenkin myös suuria nisäkäslajeja.

Mangrovemetsää. Piirros: 
Sanni Rahkola.
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Fanerotsooinen eoni,

neogeenikausi,

mioseeniepookki, 10 Ma

Orionin suuri kaasusumu syntyy 

Orionin suuri kaasusumu, M42, sijaitsee, 
nimensä mukaisesti Orionin tähdistössä. 
Se sijaitsee myyttisen metsästäjän vyön 
alla, tai suomalaisittain Väinämöisen vii-
katteessa, noin 1350 valovuoden päässä. 
Kymmenen miljoonaa vuotta sitten Orio-
nin sumun muodostuessa se oli huomatta-
vasti lähempänä ja se näkyi aluksi taivaalla 
suurikokoisena mustana läiskänä. Sumun 
kaasu oli sen verran tiheää, etteivät sen 
takana olevat tähdet näkyneet. Sumussa 
on syntynyt paljon tähtiä, ja niitä syntyy 
edelleen. Nykyisellään se näkyy tarpeeksi 
pimeissä olosuhteissa paljain silmin, koska 
sitä valaisevat sumussa syntyneet tähdet.

Maailmankartta on nykyisenkaltainen

Maailmankartta muistutti jo pitkälti nyky-
tilannetta. Mantereiden sijainnit ja vuoris-
tojen muotoutuminen vaikuttivat nykyi-
senkaltaisten merivirtojen sekä ilmakehän 
virtausten syntymiseen. Valtamerien pin-
nat olivat edelleen ajoittain korkealla, 
mutta ilmaston viileneminen jatkui. Uusia 
lajeja edustivat esimerkiksi rakkolevä- ja 
hetulavalaslajit, jotka ilmestyivät meriin. 
Koralliriutat levisivät laajemmin myös ran-
nikkoympäristöihin. Euroopassa esiintyi-

vät ensimmäiset hirvi- ja norsueläimet ja 
Pohjois-Amerikassa eli kameleita sekä nor-
sueläimiä.

Fanerotsooinen eoni,

neogeenikausi,

mioseeniepookki, 6 Ma

Gibraltarin salmen kallioperän kohoami-
nen ja valtameren pinnanvaihtelut eris-
tivät Välimeren sisämereksi. Välimeri kui-
vui nykyisen Kuolleen meren kaltaisten 
hypersuolaisten vaiheiden kautta tois-
tuvasti suola-aavikoksi, joka sijaitsi jopa 
2 kilometriä Atlantin pinnan alapuolel-
la.  Valtamerien pinnat laskivat jopa 60 m 
jäätiköitymisen seurauksena. Afrikassa oli 
aktiivista mannerliikuntojen 
alkuvaiheen toimintaa, kun 
Itä-Afrikan repeämälaakso 
avautui. Itä-Afrikka muuttui 
kuivaksi alueeksi. Viileät ja 
kuivat ilmasto-olot synnyt-
tivät laajoille alueille ruoho- ja 
savannikasvillisuutta. Monet nykyisistä 
eläinlajeista elivät jo mioseeniepookin ai-
kaan, ero tähän päivään oli lähinnä lajien 
levinneisyys. Suurin tunnettu lentävä lintu, 
Argentavis, jonka siipien kärkiväli oli yli 7 
metriä eli Etelä-Amerikassa.

Fanerotsooinen eoni,

neogeenikausi,

plioseeniepookki 4 Ma

Atlantin ja Välimeren välille aukesi jäl-
leen yhteys Gibraltarin salmen kautta, ja 
Välimeri täyttyi nopeasti veden tulviessa 
Atlantista altaaseen. Välimeren alueella, 
esimerkiksi Sisilian geologisissa kerrostu-
missa, on nähtävissä tämä nopea ympäris-
tönmuutos. Beringin salmen aukeaminen 
Pohjois-Amerikan ja Euraasian manterei-
den välillä mahdollisti merieliöstön siirty-
misen pohjoisen Tyynenmeren ja Jääme-
ren välillä. Etelä-Amerikassa rymisteli jopa 
tonnin painoisia jättiläisjyrsijöitä!

Suurin lentävä lintu, Argentavis. Piir-
ros: Sanni Rahkola.
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Orionin kaasusumu M42. Kuva: NASA,ESA, M. Robberto (Space Telescope Science 
Institute/ESA) ja the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team.
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Fanerotsooinen eoni,

neogeenikausi,

plioseeniepookki, 3 Ma

Antarktiksella oli jo laaja jäätikkö ja meri-
en pinnat olivat matalammalla kuin aiem-
min. Panamankannas oli kohonnut jo niin 
voimakkaasti Väli-Amerikassa, että läm-
mönvaihto Atlantin ja Tyynen valtameren 
välillä loppui. Tämän seurauksena Atlantin 
vesimassat jäähtyivät, ja viimeisin jääkausi-
aika sai alkunsa Skandinaviassa. Pohjois- ja 
Etelä-Amerikan mantereiden yhdistymi-
nen mahdollisti mittavan eläin- ja kasvila-
jien siirtymisen ja leviämisen mantereelta 
toiselle. Tämä synnytti lajien välisiä uusia 
kilpailuasetelmia. Vulkaaninen toiminta 
oli aktiivista, kun maapallon korkeimmat 
vuoristot jatkoivat nousuaan. Ilmakehän 
hiilidioksidipitoisuus oli melko korkea ja 
vaikka ilmasto oli yleisesti viilennyt, koet-
tiin vielä noin 3,3 miljoonaa vuotta sitten 
hetkellinen lämmin ilmastovaihe. Läm-
peneminen vaikutti eniten keski- ja kor-
keilla leveysasteilla, joissa keskilämpötilat 
nousivat ja kasvillisuus ja eliölajit levisivät 
hyvinkin pohjoiseen. Sen sijaan tropiikis-
sa lämpötilat eivät nousseet vaan olivat 
hieman alempia kuin nykyisin. Golfvirran 
aktivoituminen päiväntasaajalta kohti 
pohjoista mahdollisti riittävän kosteuden 
siirtymisen pohjoiseen, jonka seurauksena 
sateet lisääntyivät. Maan kiertoakselin kal-
listuskulma aiheutti samaan aikaan poh-
joisille leveyksille niin kylmät kesät, että 

lumet eivät ehtineet sulaa kesien aikana. 
Nämä tapahtumat mahdollistivat jäätiköi-
den kasvun pohjoisella pallonpuoliskolla. 
Samaan aikaan Afrikassa apinaihmisten 
kehityksessä tapahtui suuria harppauksia, 
kun ensimmäiset työkalut valmistettiin sa-
vanneilla. Tältä ajalta ovat myös ensimmäi-
set todisteet pystykävelystä. 

Fanerotsooinen eoni,

kvartäärikausi,

pleistoseeniepookki

1 Ma, Taivaan tähtikuvioiden muutokset

Aurinkokuntamme kiertää Linnunra-
taa huimalla nopeudella, noin 220 km/s. 
Useimmat muut taivaalla näkyvät tähdet 
kiertävät Linnunrataa myös samansuurui-
sella nopeudella. Aurinkomme ja naapu-
ruston yksittäisten tähtien välillä on kui-
tenkin pieniä nopeuseroja, noin 20 km/s. 
Olemme kosmisella moottoritiellä, jossa 
tähdet lentävät toistensa ohi eri suuntiin.  
Suurista etäisyyksistä johtuen muutokset 
tähtien keskinäisissä asennoissa ovat mie-
lestämme kuitenkin hitaita, 
ja näin ollen yhden ihmisen 
elinaikana tähtikuviot näyt-
tävät muuttumattomilta. 
Useimmat tähtikuviot olisi-
vat olleet jo 50 000 vuotta 
sitten tunnistettavissa ny-
kyisiksi. Jos voisimme siirtyä 
ajassa taaksepäin miljoona 

vuotta, huomaisimme että tähtien muo-
dostamat kuviot olisivat jo täysin erilaisia. 
Himmeällä punaisella kääpiöllä, Barnardin 
tähdellä, on suurin tunnettu ominaisliike. 
Se matkaa taivaalla muiden tähtien suh-
teen Kuun läpimitan 180 vuodessa.

0,2 Ma Nykyihminen kehittyy

Suomen leveysasteilla eliölajit olivat kes-
kellä jääkausiajan rajuja ilmastonvaihte-
luita. Tähän aikaan Afrikan leudommassa 
ilmastossa kehittyi nykyihminen, Homo 
sapiens. Kylmien kausien aikana Pohjois-
Amerikan ja Euroopan jäätiköt laajenivat 
laajoille mantereisille alueille sitoen me-
rivesiä ja laskien merien pintoja 120–150 
metriä. Lämpimien kausien aikana merien 
pinnat jälleen nousivat, kun vettä vapautui 
jäätiköiden sulaessa. Alkuvaiheissa noin 
40000  ja myöhemmin 100000 vuoden 
syklissä toistuvat laajat jäätiköitymiset pai-
kallisilmastojen muutoksineen kiihdyttivät 
paikoin eliökunnan evoluutiota, mutta 
aiheuttivat myös sukupuuttoja kylmissä 
oloissa. Elinolosuhteiden ja -ympäristöjen 
muutokset olivat maailmanlaajuisia, vaik-
ka jäätiköitymiset vaikuttivatkin lajistoon 

selvimmin pohjoisella pallonpuolis-
kolla. Merivesien sitoutuminen ark-
tiseen jäätikköön paljasti merissä 
uusia saaria, yhdisti saaria manne-
ralueisiin ja yhdisti Pohjois-Ameri-
kan ja Euraasian mantereet toisiinsa 
Beringinsalmen kautta. Lämpimien 
kausien aikana tämä yhteys katkesi, 
kun merien pinnat jälleen nousivat.

Pleistoseeniepookin aikana elänyt lentoky-
vytön  lintu, Genyornis newton. Piirros: Tomi 
Räsänen.
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Fanerotsooinen eoni,

kvartäärikausi,

pleistoseeniepookki, 0,06-0,05 

Ma

Maapallon ilmasto oli kylmä, jäätiköt laa-
jenivat ja sitoivat paljon vettä. Mannerjää-
tikkö peitti laajalti Fennoskandiaa. Merien 
pintojen laskiessa myös Punainen meri 
kaventui. Nykyihmisen arvellaan ylittä-
neen Punaisen meren tuolloin ja lähteneen 
Afrikasta siirtyen Euroopan mantereelle 
ja muualle. Australian monien pussieläin-
ten sekä suuren, lentokyvyttömän linnun, 
Genyornis newtonin, sukupuutot on yhdis-
tetty ihmisen saapumiseen mantereelle. 
Sukupuuttojen taustalla oli ilmaston muu-
toksen ohella epäilemättä myös ihmisen 
vaikutus. Ihmiset tunnistivat taivaan tähti-
kuviot jo tuolloin nykyisenkaltaisiksi.

Fanerotsooinen eoni,

kvartäärikausi,

pleistoseeniepookki, 0,03 Ma

Noin 30 000 vuotta sitten elettiin pleisto-
seeniepookin ja jäätiköitymisten välistä 
lämpimämpää ilmastovaihetta. Etelä-Suo-
mi oli jäätiköstä vapaata ja kuivaa, mutta 
luultavasti runsastuottoista aroa, jolla vael-
si mammutteja. Tältä ajalta on Suomesta 
löytynyt 32  000 vuoden ikäinen mammu-

tin poskihammas Iijoelta ja 29 000 vuoden 
ikäinen aika huonokuntoinen mammutin 
syöksyhampaan kappale Haapajärveltä. 
Torniosta tunnetaan villipeuran sarven-
kappale 34  000 vuoden takaa. Itämeren 
vedenpinta oli tuolloin nykyistä matalam-
malla ja nykyiset saaristoalueemme paljolti 
kuivaa maata. Oman lajimme lisäksi elossa 
oli yhä ainakin kolme muuta ihmislajia, 
pystyihminen, floresinihminen ja neander-
talinihminen. Nykyihminen oli jo levinnyt 
tai leviämässä Australiaan ja ehkä myös 
Amerikan mantereelle. Euroopassa eli run-
saasti suuria eläimiä kuten luolaleijonia, 
arovisenttejä, villasarvikuonoja ja jättikau-
riita. Nykyihminen teki mm. Etelä-Ranskan 
Chauvet’n taidokkaat luolamaalaukset Ar-

déchen laaksossa tähän aikaan.

Läheinen sukulaislajimme neandertalin-
ihminen kuoli tuntemattomasta syystä 
sukupuuttoon viimeistään 28  000 vuotta 
sitten. Nimensä laji on saanut saksalaisesta 
Neander-joen laaksosta, josta ensimmäiset 
luujäänteet löytyivät vuonna 1856. Luu-
löydön merkitystä ei aluksi ymmärretty; 
arvelipa joku tutkija luiden kuuluneen rii-
sitautia poteneelle Napoleonin armeijaa 
seuranneelle mongolikasakalle. Suurriis-
taa metsästäneitä neandertalinihmisiä eli 
laajalla alueella Euroopasta Lähi-itään ja 
Keski-Aasiaan. He olivat meitä rotevam-
pia ja lyhyempiraajaisia, ja aivotilavuus 
oli hieman suurempi kuin meillä. Uusien 

Villasarvi. Piirros: Tomi 
Räsänen.
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dna-tutkimusten perusteella neanderta-
lilaiset ovat risteytyneet kaikkien ei-afrik-
kalaisten nykyihmisten yhteisten esivan-
hempien kanssa ilmeisesti Lähi-idässä noin 
50 000–80 000 vuotta sitten. Geneettisesti 
”puhdasrotuisimmat” nykyihmiset ovat siis 
afrikkalaisia.

Pleistoseeniepookin lopulla mannerjäätik-
kö oli Skandinaviassa laajimmillaan noin 
20 000 vuotta sitten ja sen eteläreuna ulot-
tui Saksan pohjoisosiin saakka. Koko Suo-
mi oli vähintäänkin muutaman kilomet-
rin paksuisen jäätikön peittämä. Elettiin 
kauden kylmintä vaihetta ja valtamerien 
pinnat olivat laajojen jäätiköiden vuoksi 
peräti 130–150 metriä matalammalla kuin 
nykyisin.

Jäätiköitymisen maksimivaihe ei kuiten-
kaan kestänyt pitkään ja pian jäätiköiden 
sulaminen kiihtyi. Tällöin Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa, Australiassa sekä poh-
joisessa Aasiassa alkoi suurten kasvinsyö-
jänisäkkäiden ja petoeläinten sukupuut-
toaalto. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa yli 
80 prosenttia suurnisäkkäistä hävisi suku-
puuttoon parin tuhannen vuoden aikana. 
Sukupuuttoaallon syitä on paljon pohdit-
tu. Ilmaston nopea muutos ei yksin riitä 
sitä selittämään, olivathan samat lajit tai 
niiden kantamuodot selvinneet yhtä suu-
rista ilmastovaihteluista pleistoseeniepoo-
kin aiemmissa vaiheissa. Sukupuuttoaalto 
selittyy parhaiten olosuhteiden muutosten 
ja varhaisten metsästäjien yhteisvaikutuk-
sella. Monilla alueilla metsästäjä-keräilijä 

–yhteisöjen saapumisen ja suureläinten 
häviämisen samanaikaisuus viittaa vah-
vasti metsästyksen tärkeään rooliin suku-
puuttojen syynä.  Laajasta metsästyksestä 
on säilynyt suoranaisia todisteitakin mm. 
luolamaalauksissa ja kivikauden ihmisten 
asuinpaikkojen jäteaineistoissa, joista met-
sästettyjen lajien luita on löytynyt runsaas-
ti. Nykyisessä Ukrainassa ihmiset rakensi-
vat mammutinluista jopa asumuksia.

Esimerkiksi mammutit katosivat mante-
reisilta alueilta samaan aikaan kun ny-
kyihmisen laajensi elinpiiriään. Pisimpään 
mammutteja sinnitteli Venäjän pohjoisella 
Jäämeren rannikolla eristyneellä Wrange-
lin saarella, josta ne kuolivat sukupuut-
toon vasta noin 4000–3700 vuotta sitten. 
Samaan aikaan Egyptissä jo rakennettiin 
pyramideja! Wrangelin saaren viimeiset 
mammutit olivat kääpiökokoisia, vain noin 
parin metrin korkuisia. Suurten laiduntavi-
en nisäkkäiden katoaminen aiheutti laajoja 
ympäristönmuutoksia, kun pleistoseenie-
pookille tyypilliset pohjoiset ja runsastuot-
toiset  ruohotasangot alkoivat metsittyä ja 
muuttuivat havupuuvaltaisiksi metsämaik-
si tai viileimmillä alueilla karuksi tundraksi. 
Samalla katosi suureksi osaksi tälle mam-
muttiarolle sopeutunut eläinlajisto.

0,0257 Ma, Pohjantähden paikka

Pohjantähti ei ole kovin kirkas tähti. Se 
löytyy kun Otavan kahdesta oikeanpuolei-
simmasta tähdestä piirretään jatke ”ylös-
päin”.  Sitä on käytetty suunnistamiseen 
pohjoisella pallonpuoliskolla antiikin ajois-
ta lähtien. Menetelmä toimii, koska Pienen 
Otavan kirkkain tähti, α Ursae Minoris, ei 
juurikaan liiku taivaalla yön aikana. Se sat-
tuu sijaitsemaan lähellä taivaan pohjois-
napaa, Maan kiertoakselin jatketta, jonka 
ympäri taivas kiertää näennäisesti kerran 
tähtivuorokaudessa. Eteläisellä taivaalla ei 
ole vastaavaa eteläntähteä.

Taivaannavan suunta riippuu suoraan 
Maan kiertoakselin suunnasta. Kuun ja 
Auringon vetovoimista johtuen Maan 
kiertoakseli huojuu hitaasti, kuten nope-
asti pyörivä hyrrän akseli. Tästä prekes-
sioilmiöstä johtuen taivaannapa vaeltaa 
ympyränmuotoista reittiä tähtien suhteen. 
Yhteen kierrokseen kuluu 25700 vuotta. 
Edellisen kerran Pohjantähti oli pohjantäh-
tenä noin 25700 vuotta sitten. Välillä sen 
virkaa ovat hoitaneet Lyran tähtikuvion 
Vega tai Joutsenen kirkkain tähti Deneb.

Prekessio-ilmiön seurauksena taivaan 
leveysasteita ja pituuspiirejä vastaavat 
koordinaatit deklinaatio ja rektaskensio 
muuttuvat. Tähtien paikkojen vertailun 
helpottamiseksi koordinaatit kiinnitetään 
nykyisin vuoteen 2000.
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ANDROMEDA

OINAS

AJOMIES

KARHUNVARTIJA

KIRAHVI

KRAPU

PIENI KOIRA

KASSIOPEIA

KEFEUS

VALASKALA

JOUTSEN

LOHIKÄÄRME

ERIDANUS

KAKSOSET

HERKULES

VESIKÄÄRME

SISIL ISKO

LEIJONA

PIENI LEIJONA

JÄNIS

ILVES

LYYRA

YKSISARVINEN
ORION

PEGASUS
PERSEUS

KALAT

HÄRKÄ

KOLMIO

ISO KARHU
PIENI
KARHU

Pohjantähti

Vega

η

51

Seulaset

Hyadit

M31

M42

M44

P

I L

E

Tähtitaivas tähtiaikaan (\iso theta = 4 
h). Kuvaan on merkitty ilmansuunnat. 
Kuvaan piirretty katkoviiva on eklipti-
ka. Aurinko liikkuu taivaalla sitä pitkin. 
Kuu ja planeetat ovat yleensä ekliptikan 
läheisyydessä. Kuvaan on merkitty teks-
tissä ja laatoissa mainittuja Suomessa 
näkyviä kohteita. Tämän näköinen taivas 
näkyy hyvin syksystä kevääseen. Taivas 
on aikavaelluspolulla tässä asennos-
sa 13.10 klo 4, 13.11 klo 1, 13.12 klo 23, 
13.1 klo 21 ja 13.2 klo 19. Kuva: Hannu 
Karttunen.
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KOTKA

AJOMIES

KARHUNVARTIJA

AJOKOIRAT

KASSIOPEIA

KEFEUS

BERENIKEN
HIUKSET

POHJAN KRUUNU

JOUTSEN

LOHIKÄÄRME

DELFI IN I

KAKSOSET

HERKULES

SISIL ISKO

LEIJONA

VAAKA

ILVES

LYYRA

KÄÄRMEENKANTAJA

PEGASUS

PERSEUS

KILPI

SKORPIONI

KÄÄRMEEN
PÄÄ

KÄÄRMEEN
HÄNTÄ

NEITSYT

ISO KARHUPIENI KARHU

Pohjantähti

Vega

η

51

61

M31

M44

P

I L

E

Taivas tähtiaikaan (\iso theta = 16 h). 
Kuvaan on merkitty ilmansuunnat. Ku-
vaan piirretty katkoviiva on ekliptika. 
Kuu ja planeetat ovat yleensä ekliptikan 
läheisyydessä, joten taivaan tässä asen-
nossa ne näkyvät matalalla lännessä tai 
etelään. Kuvaan on merkitty tekstissä ja 
laatoissa mainittuja Suomessa näkyviä 
kohteita. Taivaan näkee tässä asennossa 
hieman ennen Auringon nousua koko 
kevään ajan. Kuva: Hannu Karttunen.
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Holoseeni

Nykyinen viimeisen jäätiköitymisen jälkei-
nen holoseeniepookki alkoi 11  700 vuotta 
sitten kun ilmasto alkoi jäätikkötutkimusten 
perusteella nopeasti lämmetä, jopa noin 5 – 
10 astetta muutamassa vuosikymmenessä. 
Jäätikön reuna oli tuolloin Kemiön saarella ja 
rajoittui noin 100 
metrin syvyiseen 
ns. Yoldiameren 
vesimassaan. Mai-
sema muistutti ny-
kyisen Grönlannin 
aktiivisesti sulavia 
jäätikönreunoja, 
joissa jäävuoret 
kelluvat avomerel-
le. Jäätikön reuna 
perääntyi Kemiös-
tä Turun yliopis-
tonmäelle nopeim-
millaan noin 250 m 
vuodessa. Kaiken 
kaikkiaan tähän ve-
täytymiseen kului 
aikaa n. 250 vuot-
ta. Yliopistonmäen 
voidaan näin arvi-
oida vapautuneen 
jään alta hyisen, 
reilun sata metriä 
syvän Yoldiameren 
pohjan kumpa-
reeksi noin 11450 
vuotta sitten.

Holoseeniepookin alussa noin 10 000 
vuotta sitten pohjoinen Eurooppa vapau-
tui hyvää vauhtia lopustakin mannerjääs-
tä. Samoihin aikoihin Lähi-idässä alkoivat 
maanviljely ja karjanhoito ja niihin perus-
tuva ihmisen kulttuurievoluutio. Eteläinen 
Suomi oli pitkään laajalti veden peitossa. 
Jäätikön sulamisen jälkeinen maankoho-

aminen on viimeisten vuosituhanten ku-
luessa muokannut Suomen maiseman ny-
kyiseen asuunsa. Lämpimämmän ilmaston 
ja maankohoamisen ehdoilla Suomen alue 
peittyi kasvillisuuteen ja asutettiin.

Piirros: Sanni Rahkola.
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Maapallon lajimäärä
Ilari Sääksjärvi

Maapallon eliölajisto on aina ollut jatkuvan 
muutoksen alla. Lajeja kehittyy koko ajan 
lisää, mutta samanaikaisesti lajeja myös hä-
viää – maapallon lajimäärä elää ja muuttuu. 
Nykypäivänä sukupuuttojen määrä on tosin 
moninkertainen verrattuna luonnollisiin su-
kupuuttoihin, koska ihmisen toimet muut-
tavat lajien elinympäristöjä yhä kiihtyvällä 
nopeudella.

Kukaan ei osaa sanoa, kuinka monta lajia 
maapallolla elää. 1700-luvun tiedemiehet 
arvioivat, että lajimäärä olisi muutamia 
tuhansia. Lajimääräarviot nousivat vähi-
tellen, kun uutta tutkimustietoa saatiin 
kerättyä eri puolilta maailmaa. Suuri yl-
lätys koettiin 1980-luvulla, kun tutkijat 
huomasivat, että trooppisten sademetsi-
en latvustoissa elää käsittämättömän mo-
nimuotoinen hyönteislajisto. Trooppiset 
hyönteistutkimukset nostivat maapallon 
lajimääräarvion kymmeniin miljooniin. 
Korkeimmillaan lajimääräarviot hipoivat 
jopa 200 miljoonan lajin lukemia.

Suuri osa nykytutkijoista arvelee, että maa-
pallolla elää tällä hetkellä noin 15–20 mil-
joonaa lajia. Jos mukaan lasketaan myös 
sukupuuttoon kuolleet lajit, jotka tunne-
taan fossiileista, niin luku kasvaa entises-
tään. Suurin osa lajeista elää lähellä päi-
väntasaajaa, missä trooppiset sademetsät 
ja valtamerten koralliriutat ylläpitävät kä-
sittämättömän monimuotoisia eliöyhtei-
söjä. Vaikka luonnon monimuotoisuus on 
nykypäivänä huipussaan lähellä päivänta-
saajaan, niin muillekin alueille lajeja kyllä 

riittää. Esimerkiksi Suomessa elää ihmisen 
rinnalla arviolta yli 40  000 eläin-, kasvi- ja 
sienilajia. Suurin osa lajeista on hyönteisiä 
tai muita niveljalkaisia. Ne kattavat Suo-
menkin lajimäärästä yli puolet. Monelle 
saattaa olla yllätys, että esimerkiksi per-
hoslajeja elää Suomessa noin 2500.

Valtaosa aapallon lajeista on vielä tieteelle 
kuvaamattomia eli ilman nimeä. Tieteelle 
kuvattuja lajeja on yhteensä noin 1,7 mil-
joonaa. Tutkijat löytävät ja kuvaavat tie-
teelle joka vuosi tuhansia uusia lajeja. Tästä 
huolimatta mahdollisesti jopa 90 % maa-
pallon lajeista odottaa vielä löytäjäänsä.

Laiskiainen. Piirros: Tomi 
Räsänen.
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Ihmisen evoluutio
Ilari Sääksjärvi & Timo Vuorisalo

Nykyihminen (Homo sapiens) on yksi maapal-
loa asuttavista miljoonista eläinlajeista. Olem-
me kehittyneet lajina nykyisenlaiseksi satoja 
miljoonia vuosia kestäneen evoluution tu-
loksena. Eläinkunnassa nykyihminen kuuluu 
selkäjänteisten pääjaksoon (Chordata), jonka 
lajit asuttivat maapallon meriä jo kambrikau-
den aikana, yli 500 miljoonaa vuotta sitten. 
Selkäjänteisten pääjaksossa meidät voidaan 
edelleen luokitella nisäkkäiden luokkaan 
(Mammalia) ja kädellisten lahkoon (Primates). 
Lahko kädelliset on yksi lajirikkaimmista nisä-
käslahkoista. Siihen kuuluvat ihmisen rinnalla 
esimerkiksi Afrikan ja Kaakkois-Aasian suuret 
ihmisapinat sekä Madagaskarin saarella asu-
vat puoliapinat. Kaikille kädellisille yhteinen 
tuntomerkki on tarttumakykyiset raajat, joi-
den peukalo tai isovarvas voi koskettaa muita 
sormia tai varpaita. 

Monet ajattelevat vielä nykypäivänäkin 
virheellisesti, että ihminen on kehittynyt 
simpanssista. Näin ei luonnollisesti ole, 
vaikka simpanssi onkin meille läheistä 
sukua. Ihmisellä ja simpanssilla on ollut 
yhteinen kantamuoto, joka eli Afrikassa 
noin 6 miljoonaa vuotta sitten. Ihmiseen 
ja simpanssiin johtavat kehityslinjat ero-
sivat toisistaan, ja sittemmin molemmat 
lajit ovat kehittyneet omiin suuntiinsa. Ih-
misen evoluution kannalta erityisen mie-
lenkiintoinen aikaväli onkin viimeiset 6 
miljoonaa vuotta. Se on tavattoman lyhyt 
aika eliökunnan historiassa, mutta meidän 
kannaltamme erityisen kiinnostava. Maail-
massa työskentelee satoja tutkijoita, jotka 
yrittävät etsiä tietoa oman evoluutiomme 

tapahtumista sen jälkeen, kun lopulta ny-
kyihmiseen ja simpanssiin johtavat suku-
puun haarat lähtivät eriytymään toisistaan 
ja haaroittumaan edelleen. Kansainvälisis-
sä tiedelehdissä julkaistaan viikoittain uut-
ta tietoa eri puolilta Afrikkaa, Eurooppaa ja 
Aasiaa löytyneistä fossiileista, jotka edus-
tavat omaa lajiamme tai jo sukupuuttoon 
kuolleita sukulaisiamme. 

Apinaihmis- ja ihmislajifossiilit ovat usein 
vain pieniä luunsiruja tai yksittäisiä hampai-
ta. Nykytekniikoilla niistä voidaan kuiten-
kin tehdä mielenkiintoisia johtopäätöksiä. 
Esimerkiksi isotooppianalyyseillä voidaan 
tehdä varsin yksityiskohtaisia päätelmiä 
lajien käyttämästä ravinnosta. Löydöistä, 
jotka ovat peräisin viimeisten kymmenien 
tuhansien vuosien ajalta, on nykymenetel-
mien avulla mahdollista eristää jopa lajien 
DNA:ta. Esimerkiksi nykyihmisen (Homo 
sapiens) ja neandertalinihmisen (Homo ne-
anderthalensis) välistä suhdetta on voitu 
selvittää morfologian lisäksi myös DNA-
tutkimusten avulla – vaikka neandertalin-
ihminen kuoli sukupuuttoon jo noin 28 000 
vuotta sitten. Molekyylitutkimusten avulla 
on esimerkiksi selvinnyt, että nykyihminen 
ja neandertalinihminen risteytyivät keske-
nään noin 70  000 vuotta sitten, ja saivat 
lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. 

Ihmisen evoluution kannalta tärkeitä apin-
aihmis- ja ihmislajifossiileita on löytynyt 
lähinnä Afrikan mantereelta, erityisesti 
sen itäosista. Afrikkaa voidaan siis hyvällä 
syyllä kutsua ihmisen kodiksi tai kehdoksi 
– esi-isämme ja -äitimme ovat sieltä lähtöi-
sin.  On kuitenkin tärkeätä huomata, että 
kaikki löydetyt apinaihmis- ja ihmislajifos-
siilit eivät edusta omaan kehityslinjaamme 
kuuluneita lajeja – suurin osa niistä kuoli 

sukupuuttoon jo kauan sitten. Nämä fossii-
lit edustavat siis jo päättyneitä kehityslin-
joja. Ihmisen evoluution kannalta erityisen 
mielenkiintoisia tapahtumia miljoonien 
vuosien kehityskulussa ovat esimerkiksi 
pystykävely, työkalujen valmistus, aivoti-
lavuuden kasvu, puhekielen synty, tulen 
kesyttäminen ja erilaisten rituaalien suo-
rittaminen. Viimeksi mainitusta saatuihin 
tulkintoihin liittyy suurta epävarmuutta. 
Ranskalaisesta Chauvet’n luolasta on löyty-
nyt kivipaaden päälle asetettu luolakarhun 
kallo. Emme voi tietää, onko kyse varhai-
sesta karhukultista, lasten leikeistä vai yk-
sinkertaisesti siitä, että luolan pohjalla lo-
junut kallo on haluttu siirtää pois jaloista.

Esimerkiksi pystykävelyn kehittymiseen 
liittyy edelleen monia ratkaisemattomia 
arvoituksia. Ihminen on ainoa kädellinen, 
joka pystyy pitkiä aikoja kävelemään varta-
lo suorana ja ojennetuin polvinivelin. Sim-
panssilajit ja gorilla kykenevät jossain mää-
rin kävelemään, mutta vain vaivalloisesti 
polvet koukussa ja selkä kyyryssä. Pystykä-
velyyn liittyviä rakenteita säilyneissä fos-
siileissa ovat esimerkiksi pitkät takaraajat, 
lantion pyöristyminen, sillaksi kaartuva 
ja takaa vahvan kantaluun tukema jalka-
terä ja varpaiden rakenne. Pystykävelyllä 
on kiistattomia energiataloudellisia etuja: 
kahdella jalalla pystyssä kulkeva ihminen 
kuluttaa liikkumiseensa noin puolet vä-
hemmän energiaa kuin nelinkontin etene-
vä samankokoinen ihmisapina. Savannin 
kovassa auringonpaahteessa pystykäve-
lijään kohdistuu pienempi säteilyrasitus 
kuin neljällä raajalla liikkuvaan. Ehkä suu-
rin pystykävelyn etu liittyy kuitenkin eri-
laisten taakkojen kantamiseen. Avuttomi-
en jälkeläisten kantaminen pitkiä matkoja 
tai suurten ruokamäärien kuljettaminen 
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pesäluolaan sujuu tehokkaammin pysty-
kävelyllä kuin nelinkontin. Pystykävelyn 
myötä vapautuneista käsistä oli toki paljon 
myöhemmin hyötyä myös työkalujen val-
mistuksessa. 

Etiopianapinaihminen (Ardipithecus ra-
midus), lempinimeltään Ardi, eli Itä-Afri-
kassa noin 4,4 miljoonaa vuotta sitten. Se 
kuvattiin tieteelle uutena lajina vuonna 
1994. Ardi-nimen sai erityisen hyvin säi-
lynyt fossiilinen luuranko, jonka kuvaus 
julkaistiin vuonna 2009. Löydettyjen fossii-
lien luuston rakenteen perusteella tutkijat 
päättelivät, että Ardi oli nykyihmisen suku-
laislajeista yksi ensimmäisistä, joka osasi 
kävellä kahdella jalalla. Laji on mielenkiin-
toinen myös siksi, että se eli hyvin lähellä 
sitä hetkeä, jolloin lopulta nykyihmiseen ja 
simpanssiin johtavat kehityslinjat erosivat 
toisistaan noin 6 miljoonaa vuotta sitten. 
Ihmisen sukulaislajit oppivat käyttämään 
työkaluja yli 3 miljoonaa vuotta sitten. 
Tutkijat ovat löytäneet jälkiä saaliseläin-
ten (tai raatojen) nyljennässä käytetyistä 
työkaluista. Niitä hyödynsi ensimmäisenä 
mahdollisesti Australopithecus garhi-apin-
aihminen. Nykyihminen (Homo sapiens) 
kehittyi Afrikassa noin 200  000 vuotta sit-
ten. Oma lajimme osasi hyödyntää työka-
luja monipuolisesti ja harjoitti tutkimusten 
mukaan myös rituaaleja. 

Siirtyminen Afrikasta muille mantereille on 
ihmislajien evoluution kannalta jännittä-
vä tapahtuma. Homo erectus oli todennä-
köisesti ensimmäinen ihmislaji, joka lähti 
Afrikasta maailmaa valloittamaan noin 
1,8 miljoonaa vuotta sitten ja vaelsi aina 
Kaakkois-Aasiaan asti.  Nykyihminen jätti 
Afrikan noin 100 000 vuotta sitten. Tämän 
jälkeen se todennäköisesti risteytyi jonkin 

verran ainakin kahden muun Homo-suvun 
ihmislajin kanssa – ensin neandertalinih-
misen kanssa ilmeisesti Lähi-idässä ja vä-
hän myöhemmin toisen ihmislajin kanssa 
Altain vuoriston alueella Aasiassa. Altain 
vuoristossa asunut laji löydettiin vasta 
vuonna 2009, ja se on edelleen tieteelle ku-
vaamaton, siis ilman virallista lajinimeä. Sa-
manaikaisesti Indonesian Floresin saarella 
asui hyvin pienikokoinen ihmislaji, Homo 
floresiensis. Sekin löytyi vasta muutamia 
vuosia sitten. 
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Esihistoriallinen aika

3 miljoonaa vuotta sitten

Vanhimmat ihmisen esi-isien valmistamat 
työkalut on löydetty Afrikasta ja ne ovat 
noin 3 miljoonaa vuotta vanhoja. Nämä 
olivat yksinkertaisia kiviesineitä, kuten kä-
sikirveitä, joita esi-isämme käyttivät apu-
na metsästyksessä ja lihan käsittelyssä. 
Käsikirveiden valmistustaito siirtyi suku-
polvelta toiselle. Kulttuuri voidaankin ylei-
simmässä merkityksessä määritellä kykynä 
siirtää hankittuja, ei geenien säätelemiä 
taitoja eteenpäin joko sukupolvelta toisel-
le tai yhteisön jäseneltä toiselle.

500 000 vuotta sitten

Nykyihmisen esi-isien saavutuksia oli myös 
tulen hallittu käyttö, josta ensimmäiset 
merkit ovat noin 500 000 vuotta vanhoja. 

Tulen loiste loi turvaa pedoilta öisin, ja tu-
len avulla voitiin myös kypsentää ruokaa.

200 000 vuotta sitten

Nykyihminen Homo Sapiens ilmaantui 
maapallolle noin 200 000 vuotta sitten. 
Aivojen kehittyminen suuremmiksi mah-
dollisti uusien taitojen oppimisen. Varhai-
sia merkkejä ihmiskulttuurista ei juurikaan 
ole, koska mahdollisesti käytetyt puuesi-
neet ja eläinten nahat eivät ole säilyneet 
nykypäiviin.

50 000 vuotta sitten

Nykyihmiset saapuivat Eurooppaan noin 
50000 vuotta sitten. Ihmisfossiileja on löy-
detty sekä idästä Bulgariasta että lännestä 
Espanjasta, joten Euroopan asuttaminen 
on todennäköisesti tapahtunut kahdel-
ta suunnalta. Varhaiset ihmiset metsästi-
vät ryhmissä biisoneita, mammutteja ja 

muita suuria eläimiä. 
Petoeläinten syöksy-
hampaista ja sarvista 
valmistettiin monia tar-
ve-esineitä. Luista teh-
tiin myös taide-esineitä, 
esimerkiksi biisoneita 
esittäviä veistoksia.

 30 000 vuotta sitten

Vanhimmat löydetyt 
luolamaalaukset ovat yli 
30000 vuotta vanhoja. 
Ne ovat selvä osoitus 
siitä, että ihmisille oli jo 
kehittynyt kuvittelu- ja 
abstraktiokyky, joita ei 
löydy muilta eläinlajeil-

ta. Varhaisia eurooppalaisia on kutsuttu 
Cro Magnonin ihmisiksi, koska ensimmäi-
set fossiilit löydettiin Ranskassa sijaitse-
vasta Cro Magnonin kalliosuojasta. Cro 
Magnonin ihmiset osasivat valmistaa mo-
nenlaisia työkaluja, aseita ja tarve-esineitä. 
Käyttöesineiden lisäksi he tekivät eläinten 
luista ja sarvista myös taidokkaita taide- ja 
koriste-esineitä sekä soittimia.

10 000 vuotta sitten

Maanviljely alkaa

Maanviljely ja karjankasvatus alkoivat Lähi-
idässä noin 12 000 vuotta sitten. Villieläi-
mistä jalostettiin kotieläimiä: mufloneista 
tuli lampaita, alkuhäristä lehmiä ja villisi-
oista sikoja. Ensimmäiset viljeltävät kasvit 
olivat vehnä ja ohra. Samalla alkoivat muo-
dostua ensimmäiset suuremmat väestö-
keskittymät hedelmällisen puolikuun alu-
eelle, nykyisten Irakin, Turkin, Libanonin, 
Palestiinan, Jordanian, Israelin ja Syyrian 
alueille. Vanhin tunnettu kaupunki on noin 
8000 vuotta sitten muodostunut Catal 
Hüyük, joka sijaitsee Anatoliassa, Turkissa. 
Kaupungissa asui parhaimmillaan arviolta 
5000 ihmistä. Ensimmäiset keinokastelu-
järjestelmät otettiin käyttöön noin 7000 
vuotta sitten, mikä tehosti maanviljelystä.

Suomen asuttaminen

Noin 10000–9000 vuotta sitten saapuivat 
myös ensimmäiset asukkaat Suomen alu-
eelle eli Suomea alettiin asuttaa heti kun 
se mannerjäätikön vetäydyttyä oli mahdol-
lista. Ensimmäiset asuttajat saapuivat pie-
ninä ryhminä, osa Keski-Euroopan itäosista 
ja osa Uralin suunnalta. Asutus vakiintui 
Suomen alueella seuraavina vuosituhansi-

Kuva: Petr Kratochvil.
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na. Varhaisinta Suomen alueella vaikutta-
nutta kulttuuria kutsutaan Suomusjärven 
kulttuuriksi. Skandinaviasta Suomeen saa-
pui väestöä vasta huomattavasti myöhem-
min, ja pronssikaudella, joka Suomessa 
alkoi noin 3500 vuotta sitten, skandinaavi-
nen vaikutus voimistui.

 Varhaisimmasta asutuksesta on merkkinä 
Karjalan kannakselta tehdyn Antrean löy-
dön kalaverkko. Sen iäksi on määritetty 
radiohiiliajoituksella 9300 vuotta. Varhai-
set asukkaat ovatkin olleet pyyntikansaa, 
jotka ovat elättäneet itsensä kalastuksen, 
metsästyksen ja keräilyn avulla. Suomessa 
kalastus ja hylkeenpyynti näyttävät olleen 
tärkeimmät elinkeinot, koska varhainen 
asutus on keskittynyt rannoille. Pyyntikan-
san asumista sääteli myös vuodenaikojen 
kierto. Asutus olikin ennen maanviljelyk-
sen alkua levittynyt melko tasaisesti ympä-
ri maata. Maanviljely alkoi Suomen alueel-
la noin 3500 vuotta sitten, miltä ajalta on 
löydetty viljojen siitepölyä laajalti Suomen 
alueelta. Vanhin viljelty lajike oli ohra. His-
torialliseen aikaan Suomen voidaan katsoa 
siirtyneen vähitellen ristiretkien myötä 
1050-luvulta alkaen.

Esi-ihmisen valmistama kivityökalu. Piirros: 
Tomi Räsänen.
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Ihmisen
kulttuurievoluutio 
Kirsi Rajala

Ihminen on älyllisesti kehittynein tunnetuista 
eläinlajeista. Ihminen on lähes ainoa laji, joka 
käyttää symboleita kuvaamaan havaittua to-
dellisuutta. Myös simpanssilla ja gorillalla on 
symbolifunktio ja ne oppivat viittomakieltä. 
Kuitenkin ainoastaan ihmislajin edustajat 
ratkovat monimutkaisia matemaattisia on-
gelmia, harjoittavat uskontoja ja ihastelevat 
taideteoksia.

Kulttuurin kehityksestä käytetään myös 
nimitystä kulttuurievoluutio. Kulttuurilla 
tarkoitetaan informaation siirtämistä ei-
geneettisin keinoin. Suuri osa jokapäiväi-
sistä toimistamme, esimerkiksi aamukahvin 
keitto, sanomalehden luku ja kengännau-
hojen sitominen, ovat kulttuurievoluution 
seurausta. Termiä käytetään myös eläinten 
kulttuurievoluutiosta, esimerkiksi linnut 
oppivat lajikumppaneitaan jäljittelemällä 
avaamaan maitopullon korkkeja.

Rickhard Dawkins käytti 1976 ilmesty-
neessä kirjassaan Geenin itsekkyys kult-
tuurievoluution yksiköstä nimeä meemi. 
Toiset tutkijat puhuvat yleisemmin kult-
tuurigeenistä. Sana meemi tulee kreikan 
kielen sanasta mimesis, joka tarkoittaa 
jäljittelyä. Meemit ovat kulttuuriin sisälty-
viä aineksia, jotka opitaan jäljittelemällä. 
Esimerkiksi lapsi oppii jäljittelemällä kie-
len, ilmeet, eleet ja moraalinormit. Ihmisen 
kyky jäljitellä ja muistaa monimutkaisia 
asiakokonaisuuksia on johtanut lajimme 
valta-asemaan. On jopa esitetty kysymys, 

onko ihminen enää lajina luonnonvalinnan 
kohteena. Vastaus tähän on tosin myöntä-
vä, minkä osoittaa esimerkiksi laktoosito-
leranssin yleistyminen maitoa myös aikui-
siällä käyttävissä kulttuureissa.

Kulttuurievoluutio eroaa biologisesta evo-
luutiosta monessa suhteessa. Kulttuurievo-
luutio ei edellytä lisääntymistä toisin kuin 
biologinen evoluutio. Kulttuurievoluutio 
on myös nopeaa: Informaatio leviää nyky-
ään esimerkiksi internetin välityksellä ym-
päri maailmaa huimaa vauhtia. Kulttuurie-
voluution leviämistahtia on jopa verrattu 
viruksen monistumisnopeuteen. Toiseksi 
kulttuurievoluutio ei ainakaan suoraan 
edistä aina yksilöiden kelpoisuutta. Esi-
merkiksi kulttuurissamme ihannoidaan äiti 
Teresan ja Dalai Laman kaltaisia äärimmäi-
sen epäitsekkäitä ja altruistisia henkilöitä, 
joiden käytöstä ei voida selittää puhtaasti 
biologian avulla.

Nykyihminen kehittyi Afrikassa noin 200 
000 vuotta sitten. Kuten ihmisen evoluu-
tiosta kertovassa luvussa on mainittu, 
tuolloin oli elossa vielä useita muitakin 
ihmislajeja. Vanhimmat taide-esineet ja 
luolamaalaukset ovat noin 30000 vuotta 
vanhoja. Ne ovat selvä merkki siitä, että 
esi-isillemme oli kehittynyt nykyisenkaltai-
set aivot, jotka voivat käyttää symboleita 
kuvaamaan todellisuutta. Varsinainen kult-
tuurievoluution murros tapahtui kuiten-
kin vasta maanviljelyn alkamisen jälkeen. 
Tämä mahdollisti suuremmat väestökes-
kittymät ja vähitellen syntyvän työnjaon. 
Ihmisille jäi myös aikaa muuhun kuin ra-
vinnon hankintaan ja jälkeläisistä huolehti-
miseen. Syntyi uusia arkea helpottavia kek-
sintöjä, jotka levisivät yhteisöstä toiseen. 
Toisaalta jäi aikaa havainnoida ympäröivää 

maailmaa ja yläpuolella lepäävää tähtitai-
vasta. Kirjoitustaidon keksiminen mah-
dollisti tiedon tallentamisen jälkipolville. 
Varmoja merkkejä ihmisen kiinnostuksesta 
luonnontutkimusta kohtaan on koko kirjoi-
tetun historian ajalta.
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Historiallinen aika

5000 vuotta sitten – Kirjoitustaito

Ensimmäiset korkeakulttuurit alkoivat 
muodostua noin 5000 vuotta sitten Meso-
potamiaan eli kaksoisvirranmaahan sekä 
Egyptiin ja Kiinaan. Korkeakulttuurille 
ominaisia piirteitä olivat suunnitelmalli-
nen maatalous, kaupunkimainen asutus, 
ammattiryhmien eriytyminen, kehittynyt 
hallintojärjestelmä ja kirjoitustaito. Sume-
rilaiset kehittivät kuvakirjoituksen noin 
5200 vuotta sitten (3200 eaa.) ja nuolen-
pääkirjoituksen muutama sata vuotta myö-
hemmin. Kirjoitustaidon keksimisestä alkoi 
historiallinen aika. Samalla ilmestyivät en-
simmäiset todisteet ihmisen uteliaisuudes-
ta luonnontutkimusta kohtaan. Noin 4000 
vuotta sitten useat pienet kaupunkivaltiot 
yhdistyivät suureksi Babylonian kuningas-
kunnaksi, mitä perua ovat laajat tähtitie-
teelliset kartat, nykyiset horoskooppimer-
kit sekä tapamme jakaa aika 60 jaollisiin 
osiin (minuutissa on 60 sekuntia, tunnissa 
60 minuuttia) ja viikko seitsemään päivään. 
Samaan aikaan Niilin suistoalueelle egyp-
tiläiset kehittivät geometriaa ja rakensi-
vat pyramideja. Egyptiläiset myös alkoivat 
käyttämään 365-päiväistä kalenteria.

3000–2000 vuotta sitten

Välimeren alueelle alkoi 3000 vuotta sitten 
muodostua useita kaupunkivaltioita ja alu-
eella vaikutti useita luonnonfilosofian kou-
lukuntia. Miletoslainen Thales (n. 625–546 
eaa.), ensimmäinen Kreikan seitsemästä 
viisaasta, oli yksi matematiikan ja tähtitie-
teen pioneereista. Thaleen muun muassa 
kerrotaan ennustaneen 28. toukokuuta 
585 eaa. tapahtuneen auringonpimennyk-

sen. Thales kehitti myös kaavan, jolla hän 
pystyi mittaamaan pyramidien korkeuden. 
Antiikin luonnonfilosofit esittivät ensim-
mäisenä monia hypoteeseja todellisuuden 
luonteesta, joista osa todennettiin yli 2000 
vuotta myöhemmin. Anaksimandroksen (n. 
610–545 eaa.) mukaan ihminen oli lähtöi-
sin kalasta. Demokritos (n. 460–370 eaa.) 
esitti, että kaikki oleva koostuu pienistä 
jakamattomista atomeista. Aristarkhos Sa-
moslainen (n. 310–230 eaa.) esitti ensim-
mäisenä heliosentrisen eli aurinkokeskisen 
näkemyksen.

Antiikin suurista ajattelijoista Aristoteles 
(384–322 eaa.) on vaikuttanut eniten län-
simaisen tieteen historiassa. Aristoteles oli 
kiinnostunut laaja-alaisesti luonnontieteis-
tä ja filosofiasta. Hänen tutkimuskohteen-
sa käsittelivät muiden muassa tähtitieteen, 
biologian ja geologian aloja. Aristoteles 
totesi, että maa on paikoillaan ja kuu, au-
rinko sekä muut planeetat kiertävät vakio-
nopeudella maata pyöreitä ratoja pitkin. 
Aristoteles oli kiinnostunut myös luonnon-
tutkimuksesta, mikä oli poikkeuksellista 
antiikin viisaiden parissa. Aristoteles tark-
kaili säätilojen muutoksia ja maanjäristyk-
siä. Lisäksi hän tutki aktiivisesti kasveja ja 
eläimiä. Aristoteles jaotteli myös eri eliöla-
jit hierarkkisesti ja otti käyttöön lajin käsit-
teen.

Tähtitieteen näkökulmasta merkittävä 
hahmo oli Ptolemaios (n. 85–168 jKr.), 
joka kirjoitti teoksen Almagest, johon oli 
luetteloitu yli tuhat tähteä ja jossa oli li-
säksi numeerisia taulukoita ja geometrisia 
diagrammeja, joiden avulla voitiin laskea 
tunnettujen planeettojen tulevat liikkeet. 
Ptolemaios esitti Aristoteleesta poiketen, 
että Maata kiertävät planeetat liikkuvat eri Aristoteles. Maalaus: Raffaello.
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nopeuksilla. Aristoteleen ja Ptolemaioksen 
vaikutuksesta maakeskinen maailmankuva 
oli vallitseva 1500-luvulle asti.

1500–500 vuotta sitten

Antiikin aikakauden voidaan katsoa päät-
tyneen Rooman valtakunnan luhistumi-
seen vuonna 476 aaj. Keskiajan alkaminen 
merkitsi 1000 vuoden hiljaisempaa vaihet-
ta Euroopan tieteen kehityksessä. Antiikin 
tieteellistä perintöä vaalittiin lähinnä luos-
tareissa ja 1000-luvun lopulla perustetuis-
sa yliopistoissa. Tavallisen kansan pariin 
tiede ei ulottunut.

Kiina oli keskiajalla tieteen kehityksen kär-
jessä. Monet renessanssin ”eurooppalai-
set” keksinnöt olivat itse asiassa peräisin 
keskiajan Kiinasta. Näitä keksintöjä olivat 
muun muassa ruuti, magneettinen kom-
passi ja kirjapainotaito. Kiinan ja Euroopan 
välillä kulkenutta Silkkitietä pitkin liikkui-
vat eksoottisten herkkujen lisäksi monet 
tekniset ja maatalouteen liittyvät innovaa-
tiot.

Islamilaisessa maailmassa, lähinnä nykyi-
sen Lähi-idän alueella tähtitiede ja filosofia 
kukoistivat keskiajalla. Arabit käänsivät an-
tiikin kreikankielisiä tekstejä arabiaksi. He 
myös rakensivat valtavia kirjastoja, missä 
antiikin tekstien arabian käännökset säi-
lyivät läpi keskiajan ja josta ne ”löydettiin” 
uudelleen 1100–1200-luvuilla. Muslimit 
rakensivat myös suuria observatorioita ja 
kehittivät tähtitieteen teorioita. 

Myös alkemiaa harjoitettiin aktiivisesti isla-
milaisissa maissa sekä Egyptissä, Kiinassa ja 
Intiassa. Alkemistit pyrkivät valmistamaan 
ikuisen elämän eliksiiriä ja löytämään vii-

sasten kiven, jonka avulla arvottomat me-
tallit voitiin muuttaa kullaksi tai hopeaksi. 
Kumpikaan näistä yrityksistä ei tuottanut 
tulosta, mutta laajamittaisten yritysten si-
vussa alkemistit kehittivät laboratoriotek-
niikkaa, kemiallisia prosesseja, esimerkiksi 
tislauksen, ja löysivät uusia alkuaineita, 
metalliseoksia ja mineraalihappoja.

500–300 vuotta sitten – Tieteellinen val-
lankumous

Katolinen kirkko oli keskiajalla määritellyt 
pitkälti Euroopassa, mikä oli hyväksyttävää 
tiedettä. Katolisen kirkon näkemys tietees-
tä perustui aristoteeliseen maailmanku-
vaan, jossa maapallo oli maailmankaikkeu-
den keskus ja kuunylinen maailma, johon 
maata kiertävät taivaankappaleet ja täh-
det kuuluivat oli ikuinen ja muuttumaton. 
Uuden ajan alussa eurooppalainen tiede 
alkoi vähitellen irtautua katolisen kirkon 
ylivallasta ja tiedemiehet uskalsivat esittää 
kirkon oppien vastaisia teorioita. 1400-lu-

vulla kehitetty kirjapainotaito edisti tiedon 
leviämistä oppineiden parissa. 

1600-lukua kutsutaan usein historiassa 
tieteellisen vallankumouksen vuosisadak-
si, koska silloin luotiin useat modernille 
tieteelle keskeiset periaatteet ja instituu-
tiot. Tiede ei enää perustunut pelkästään 
spekulaatioihin, vaan teoriat oli kyettävä 
todentamaan havainnoinnin ja matemaat-
tisten välineiden avulla. Tieteen oli pyrittä-
vä tuottamaan uutta ja hyödyllistä tietoa. 
1600-luvulla perustettiin useita yleistie-
teellisiä akatemioita. Muun muassa Turun 
akatemia perustettiin 1640. Merkittävät 
tieteelliset keksinnöt mikroskooppi ja te-
leskooppi mahdollistivat yhä tarkemman 
havainnoinnin.

Nikolaus Kopernikus (1473–1543) esitti 
aurinkokeskisen teorian 1543 julkaistussa 
teoksessa De Revolutionibus orbium coeles-
tium. Teoriaa ei alkuun hyväksytty kirkon 
piirissä, koska ihminen siirtyi aurinkokes-
kisessä maailmankuvassa pois maailman-
kaikkeuden keskipisteestä. Kopernikus 
huomioi teoriassaan sen, että Maa pyöräh-
tää kerran vuorokaudessa akselinsa ympä-
ri, mutta hän kuitenkin virheellisesti oletti 
Maan kiertoradan olevan pyöreä. Johan-
nes Kepler (1571–1630) esitti 1609 julkais-
tussa teoksessaan Astronomia Nova (Uusi 
astronomia) Marsin kiertorataa koskevia 
tutkimuksiaan. Hän esitti muun muassa 
ensimmäisen lakinsa, jonka mukaan pla-
neetta liikkuu ellipsiradalla, jonka toisessa 
polttopisteessä on Aurinko. Isaac Newto-
nin (1643–1727) 1687 julkaistu teos Phi-
losophiae Naturalis Principia Mathematica 
on edelleen tieteen historiassa mullistava 
teos. Hän esitteli siinä muun muassa paino-
voimalakinsa. 1600-luvun tieteilijät muut-Hooken mikroskooppi. Piirros: 

Robert Hooke.
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tivat maailmankuvaa, sillä heidän myötä-
vaikutuksestaan ymmärrettiin, että samat 
luonnonlait pätevät kaikkialla maailman-
kaikkeudessa.

Galileo Galilei (1564–1642) kehitti 1600-lu-
vun alussa kaukoputken, jossa oli 30-ker-
tainen suurennus. Kaukoputkien avulla 
taivaankappaleita voitiin havainnoida 
huomattavasti entistä tarkemmin. Gali-
lei havaitsi teleskoopillaan muun muassa 
Kuun pinnan epätasaiset muodot, Jupite-
rin neljä kuuta sekä monia himmeämpiä 
tähtiä. Lisäksi Galilei pystyi osoittamaan 
Venuksen vaiheita apuna käyttäen sen, 
että planeetat kiertävät aurinkoa. Galilein 
tekemät havainnot tuhosivat lopullisesti 
antiikin ajoista vallalla olleen maakeskisen 
maailmankuvan.

Toinen vallankumouksellinen 1600-luvun 
keksintö oli mikroskooppi. Linssien hiomis-
tekniikka kehittyi huomattavasti 1500-lu-
vulla ja ensimmäiset alkeelliset mikroskoo-
pit kehitettiin jo 1590-luvulla, mutta niiden 
tieteellinen käyttö yleistyi vasta 1600-lu-
vun puolivälin jälkeen. Robert Hooke 
(1635–1703) löysi korkkitammen palassa 
olevat mikroskooppiset yksiköt 1663 ja 
nimesi ne ”soluiksi”. Hooke kehitti myös 
ensimmäisen valomikroskoopin. Hän tutki 
kasvien ja hyönteisten ominaisuuksia mik-
roskoopillaan sekä laati ohjeistuksen mik-
roskooppisten leikkeiden valmistamiseksi. 
Havainnot ja ohjeet julkaistiin 1665 teok-
sessa Micrographia.

200–100 vuotta sitten

Friedrich Wöhler (1800–1882) syntetisoi 
1828 vahingossa Ureaa epäorgaanisesta 
aineesta. Ennen tätä oli ajatellut, että kai-

kessa elollisessa tai orgaanisessa aineessa 
olisi elonhenkiä tai jokin mystinen elämän-
voima. Wöhlerin havainto kumosi elämän-
voimateorian ja tämän jälkeen syntetisoi-
tiin useita orgaanisia yhdisteitä.

 Charles Darwinin (1809–1882) teos Lajien 
synty julkaistiin 1859. Darwin esitti siinä 
evoluutioteorian, jonka mukaan eläin- 
ja kasvilajien monimuotoisuus perustui 
luonnonvalinnan mekanismiin. Darwin sai 
teoriaansa vaikutteita muun muassa Jean-
Baptiste de Lamarckilta (1744–1829), joka 
oli aiemmin esittänyt oman version evo-
luutioteoriasta, jota nykyään pidetään vir-
heellisenä. Darwinin teoriaan vaikuttivat 
myös George Cuvier, jonka (1769–1832) 
mukaan fossiiliaineistossa voitiin havaita 
lajien vähittäinen muutos ja Charles Lyell 
(1797–1875), jonka mukaan vähittäiset 
muutokset kumuloituivat hitaasti. Näistä 
Darwin päätteli, että maapallon piti olla 
huomattavasti vanhempi kuin aiemman 
käsityksen mukaiset muutama tuhatta 
vuotta. Evoluutioteoria ravisteli antiikin 
ajoista asti voimassa ollutta käsitystä, jon-
ka mukaan lajien ajateltiin säilyvän muut-
tumattomina läpi aikojen.

Charles Darwin. Kuva: J. Cameron.
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1900-luku

1929 Edwin Powell Hubble julkaisi tutki-
muksen, jossa osoitettiin, että mitä kau-
empana galaksit olivat, sitä nopeammin ne 
loittonivat. Tästä hän päätteli, että avaruus 
laajenee. Hubblen lakina tunnetun kaavan 
mukaan galaksin pakonopeus, joka voi-
daan havaita galaksin spektrin punasiirty-
mänä, on Hubblen vakio H kertaa galaksin 
etäisyys.

1932 Karl Janskyn artikkeli ilmestyi, missä 
hän totesi radioliikenteessä esiintyvän häi-
riön aiheutuvan säteilystä, joka on peräi-
sin Linnunradan ionisoituneesta kaasusta. 
Tämä oli ensimmäinen havainto maapal-
lon ulkopuolelta tulevista radioaalloista. 
Havaintonsa ansiosta Janskyä pidetään 
yhtenä radiotähtitieteen perustajista. Kol-
mekymmentä vuotta myöhemmin 1965 
amerikkalaiset fyysikot Arno Penzias ja 
Robert Wilson havaitsivat sattumalta ra-
dioteleskoopilla kosmisen taustasäteilyn. 
Kosmisen taustasäteilyn havaitseminen 
oli merkittävä todiste alkuräjähdysteorian 
puolesta.

1947 Willard Libby (1908–1980) kehitti 
tutkimusryhmänsä kanssa radiohiiliajoi-
tuksen, jonka avulla voidaan määrittää elo-
peräisen aineksen ikä noin 50000 vuoden 
päähän. Tämä mahdollisti muun muassa 
esihistoriallisten ihmisfossiilien iänmääri-
tyksen. Tämän jälkeen on kehitetty monia 
muita radiometrisiä ajoitusmenetelmiä. 
Geologisessa ajanmäärityksessä paljon 
käytetty mineraali on zirkoni. Se kestää ja 
säilyy hyvin geologisten prosessien aikana 
ja sisältää uraani- ja toriumjäämiä, joiden 
avulla mineraalin ikä voidaan määrittää. 
Vanhimmat zirkonit, joiden iäksi on arvioi-

tu 4,4 miljardia vuotta, ovat löytyneet Län-
si-Australiasta, Jack Hills nimiseltä paikalta.

1953 James Watson ja Francis Crick sel-
vittivät DNA:n kaksoiskierteisen raken-
teen. DNA:n rakenteen selvittäminen ja 
eri eliölajien DNA:n rakenteiden vertailu 
muuttivat lopullisesti ihmiskäsitystä. Ih-
minen nivoutuu tiiviisti luontoon ja jakaa 
ison osan geneettistä perimäänsä muiden 
eliölajien kanssa.

4.10.1957 Ensimmäinen satelliitti Sputnik 
I laukaistiin Maan kiertoradalle. Tapahtu-
ma aloitti avaruusajan. 1970-luvun lopulta 
lähtien satelliittien kautta on saatu tietoa 
myös aurinkokunnan ulkoisista kohteista.

1960-luvulla geologiassa vallankumouk-
sellinen laattatektoniikan teoria hyväk-
syttiin virallisesti. Alfred Wegener esitti 
jo 1912 teorian mannerliikunnoista. Hän 
oli vertaillut fossiiliaineistoja Etelä-Ame-
rikasta ja Afrikasta ja havainnut, että ajal-
lisesti vastaavissa vuosikerrostumissa oli 
samanlaisia lajeja. Toisaalta oli pitkään 
tiedostettu, että Etelä-Amerikan ja Afrikan 
rannikot sopivat palapelin palojen lailla 
yhteen. 1950-luvulla havaittiin, että laa-
vakivet sisälsivät voimakkaan magneettis-
ta mineraalia, magnetiittia. Geologisissa 
vuosikerrostumissa eri puolilla maapalloa 
havaittiin, että magneettisuus oli suun-
tautunut eri suuntiin, mikä viittasi siihen, 
että Maan magneettikentän napaisuus oli 
vaihtunut aikojen kuluessa moneen ottee-
seen. 1960-luvulla asennettiin useita seis-
mometrejä ympäri maapalloa ydinkokei-
den tarkkailua varten. Paljastui, että suurin 
osa maanjäristyksistä, tulivuorista ja maa-
perän geologisesta aktiivisuudesta esiin-
tyi tietyillä vyöhykkeillä, mistä pääteltiin 

mannerlaattojen rajat. Viimeinen vahvistus 
laattatektoniikalle oli Robert S. Dietzin ja 
Harry Hessin kehittämä merenpohjan le-
viämisen teoria, jonka mukaan merenpoh-
jan keskiselänteillä syntyy jatkuvasti uutta 
maankuorta ja mannerlaattojen subdukti-
ovyöhykkeillä osa mannerlaatasta palaa ta-
kaisin maan vaippakerrokseen puolisulaksi 
kiviainekseksi. Tämä selitti mannerlaatto-
jen liikkeiden mekanismin.

20. heinäkuuta 1969 Neil Armstrong as-
tui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnal-
le. Armstrong totesi: ”Tämä on pieni askel 
ihmiselle, mutta suuri harppaus ihmiskun-
nalle.” Onnistunut kuulento osoitti, että 
ihmisen on mahdollista matkustaa toisille 
planeetoille.

Harrison Schmittin ottama kuva Eugene 
Cernanista astronauttien kolmannen 
kuuekskursion aikana Apollo 17-len-
nolla vuonna 1972.
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Elävä maailmankaik-
keus: astrobiologinen
manifesti
Lauri Nikkanen

Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja lifta-
reille tietää kertoa, että avaruus on iso. Todel-
la iso. Kotigalaksissamme on Orionin kierteis-
haaran syrjäseudulla sijaitseva aurinkomme 
mukaan lukien noin 500 miljardia tähteä. 
Näkyvässä maailmankaikkeudessa on arviol-
ta 100 miljardia galaksia. Maailmankaikkeu-
den ikä on noin 13,7 miljardia vuotta. Nämä 
luvut pelaavat ilkikurista kosmista flipperiä 
kädellisaivojemme hapuilevan käsityskyvyn 
kanssa. Niiden valossa ajautuu helposti pää-
telmään, että kosmoksen on oltava tulvillaan 
elämää ja vieraita sivilisaatioita, jotka vain 
odottavat, että käännämme teleskooppim-
me heidän puoleensa ja sanomme päivää. 
Toisaalta on myös varsin vakuuttavia syitä 
pohtia mahdollisuutta, että olemme yksin tai 
ainakin ainoa jäsen Älyllisten Sivilisaatioiden 
Intergalaktisessa Klubissa.

Astrobiologia on poikkitieteellinen tut-
kimusala, jonka vaatimattomana tavoit-
teena on vastata kysymykseen: Löytyykö 
muualta maailmankaikkeudesta elämää? 
Astrobiologien suurin, varsin kiusallinen, 
ongelma on se, että astrobiologia on tie-
teenala, jolla ei ole ainoatakaan todellista 
tutkimuskohdetta. Astrobiologien on tyy-
dyttävä tekemään päätelmiä ja yleistyksiä 
Maan biosfäärin ja olosuhteiden perus-
teella. Osa näistä päätelmistä saattaa olla 
arvokkaita universaaleja totuuksia, jotka 
pätevät kaikkeen elämään sekä Telluksel-

la, Marsissa että Andromedan galaksissa. 
Esimerkiksi elämä tarvitsee syntyäkseen 
aina liuottimen, vapaan energianlähteen 
ja ravinteita, ja kaikki biologinen elämä voi 
kehittyä kohti suurempaa kompleksisuut-
ta ainoastaan Darwinin evoluutioteorian 
periaatteita mukaillen. Kuitenkin ilman 
toista datapistettä päätelmät ovat vain 
valistuneita arvauksia. Tästä syystä toisen 
datapisteen löytäminen on astrobiologian 
ykkösprioriteetti.

Muukalaisia takapihalla?

Loogisin ja toistaiseksi pitkälti ainoa mah-
dollinen paikka aloittaa etsintä on oma au-
rinkokuntamme. Elämän etsintä lähimmiltä 
taivaankappaleilta on järkevä pelinavaus, 
ja toisaalta se antaa myös vahvoja suunta-
viivoja elämän yleisyydestä maailmankaik-
keudessa. Jos nimittäin löydämme edes 
mikroskooppista elämää tai sen fossiileja, 
esimerkiksi Marsista, Titanin metaanijär-
vistä tai Jupiterin jääpeitteisestä Europa-
kuusta, jotka ovat kosmisessa mittakaavas-
sa omaa takapihaamme, tarkoittaa se sitä, 
että elämän on oltava maailmankaikkeu-
dessa lähes ikävystyttävän arkipäiväinen 
ilmiö. Tämä tietysti edellyttää, että löytynyt 
elämä edustaisi itsenäistä alkuperää – tois-
ta abiogeneesiä – eli se ei olisi sukua Maan 
elämälle. 

Maassa elämä on syntynyt nykytiedon 
mukaan vain kerran. Molekyylibiologiset 
todisteet osoittavat kaikkien eliöiden jaka-
van yhteisen sukupuun, jonka juuret ulot-
tuvat vähintään noin 3,8 miljardin vuoden 
taakse. Tämä ei tosin sulje pois mahdolli-
suutta, että elämä olisi saattanut syntyä 
useampaankin kertaan, mutta nämä toi-
senlaista elämää edustavat eliöt ovat joko 

kuolleet pois tai emme ole vielä löytäneet 
tai tunnistaneet niitä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että elämä syntyi geologisista ajanjaksois-
ta puhuttaessa varsin pian sen jälkeen kun 
olosuhteet Maassa tulivat elämälle siedet-
täviksi.

Maa syntyi nuorta Aurinkoa ympäröinees-
tä protoplanetaarisesta kiekosta noin 4,5 
miljardia vuotta sitten. Haadeisen pom-
mitusjakson aikana siihen iskeytyi tiheään 
tahtiin suuria meteoriitteja ja asteroideja. 
Yksi näistä törmäyksistä synnytti Kuun, kun 
arviolta Marsin kokoinen Theiaksi nimet-
ty protoplaneetta (Kreikan mytologiassa 
jumalatar Theia synnytti Kuun jumalatta-
ren Selenen) ja varhainen Maa iskeytyivät 
yhteen. Elämä syntyi lähes heti, kun tämä 
katastrofaalinen pommituskausi loppui ja 
olosuhteet rauhoittuivat. Tämä on rohkai-
sevaa elämän etsinnän kannalta ja viittaisi 
siihen, että elämän synty on varsin toden-
näköinen ja odotettavissa oleva ilmiö. To-
sin on jälleen muistettava, että teemme 
johtopäätöksiä yhden datapisteen perus-
teella. On mahdollista, että olosuhteet 
Maassa ovat olleet elämän synnylle poik-
keuksellisen suotuisat.

Marsin tai muun aurinkokuntamme kappa-
leen elämä voi olla myös samaa alkuperää 
Maan elämän kanssa. Elämä on saattanut 
matkustaa Maasta Marsiin meteoriittien 
mukana. Monien tutkijoiden mielestä näin 
on todennäköisesti tapahtunutkin. Elämä 
on voinut myös alkaa Marsissa ja mat-
kustaa sieltä Maahan, mikä tekisi meistä 
kaikista marsilaisia immigrantteja. Niin 
sanotut BIOSPAN-kokeet äärimmäisiä olo-
suhteita sietävillä mikrobeilla, ekstremo-
fiileillä, osoittavat että elämä pystyy toi-
mimaan kosmisena peukalokyytiläisenä. 
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Tällaista   prekambrista interplanetaarista 
vaihtoa lienee joka tapauksessa tapahtu-
nut ainakin jossain määrin, minkä vuoksi 
on erittäin todennäköistä, että Marsissa 
olisi jossain sen historian vaiheessa ollut 
elämää. 

Panspermia-teorian mukaisesti on myös 
ehdotettu elämän siirtyneen avaruudessa 
aurinkokunnasta toiseen. Vieraiden tähtien 
ympäriltä on löydetty eksoplaneettoja, 
joista ensimmäinen havainto tehtiin vuon-
na 1995, ja tätä kirjoitettaessa niitä on löy-
detty jo lähes 500. Nyt arvellaan, että lähes 
jokaisen tähden ympärillä on planeettoja, 
joten elämälle sopivia ”kotiplaneettoja” 
on siis luultavasti olemassa hyvin paljon. 
Elämän matkaaminen tähtijärjestelmästä 
toiseen lienee kuitenkin toiveajattelua, sil-
lä tähtiä on niin harvassa että kappaleiden 
”osuminen” sattumalta aurinkokunnasta 
toiseen on niin epätodennäköistä, että 
vanhan kansan ilmaisu ”neula heinäsuo-
vassa” on karkeaa vähättelyä.

Toivoa elämän laajemmalle esiintymiselle 
antaa myös se, että ainakin Maassa elämä 
koostuu maailmankaikkeuden yleisimmis-
tä rakennusmateriaaleista: pääosin hiiles-
tä, vedystä, typestä, hapesta, fosforista ja 
rikistä. Mikäli koostuisimme esimerkiksi 
erbiumista sekä germaniumin harvinaisis-
ta isotoopeista, voisimme melkoisella var-
muudella olettaa elämän olevan   verrat-
tain harvinaista.

Missä ne sitten ovat?

Näin kysyi fyysikko Enrico Fermi 1950-lu-
vulla ihmetellessään, miksemme ole jo 
havainneet merkkejä vieraista älyllisistä 
sivilisaatioista. Jos Maa on varsin tavan-

omainen paikka maailmankaikkeudessa, 
joka on mahdottoman suuri, niin kosmok-
sessa pitäisi olla paljon muitakin älyllisiä si-
vilisaatioita. Osa näistä sivilisaatioista olisi 
väistämättä syntynyt miljoonia, jopa mil-
jardeja vuosia ennen meitä, ja ne olisivat 
siis jo huomattavasti meitä kehittyneem-
piä. Me ihmiset olemme viljelleet vehnää 
10 000 vuotta, käyttäneet sähköä vaivaiset 
200 vuotta ja syöneet valmiiksi viipaloitua 
paahtoleipää vain 80 vuotta. Seniori-ikään 
ehtineiden teknologisten sivilisaatioiden 
luulisi olevan levittäytyneinä kaikkialle ja 
niistä luulisi olevan paljaallakin silmällä nä-
kyviä merkkejä. Kosmos näyttää ja kuulos-
taa kuitenkin kuolleelta. Tämä on Fermin 
paradoksi.

Yksi mahdollinen ratkaisu Fermin para-
doksiin on se, että elämän synty, siirtymä 
kemiasta biologiaan, on äärimmäisen epä-
todennäköinen sattuma, joka on kenties 
tapahtunut vain kerran ja vain yhdessä 
maailmankaikkeuden paikassa, Maassa. Li-
säksi on huomattava, että jos elämän synty 
todellakin on tämänkaltainen epätoden-
näköinen kosminen kummajainen, yrityk-
semme tämän   prosessin selvittämiseksi 
on tuomittu epäonnistumaan. Ymmärräm-
me että tämä prosessi käynnisti evoluuti-
on, toisin sanoen tuotti ensimmäiset itse-
replikoituvat molekyylit, mutta mekanismi, 
jonka avulla se tapahtui on niin äärettö-
män epätodennäköinen, että arkikielessä 
kutsuisimme sitä ihmeeksi. Toisaalta, vaik-
ka emme vielä tunnekaan elämän synnyn 
prosessia tarkasti, uskottavia teorioita sen 
selittämiseksi on useita.

Toinen mahdollinen ratkaisu Fermin para-
doksiin on, että maailmankaikkeus tuottaa 
runsaasti yksinkertaista elämää, mutta elä-

män kehittyminen älylliseksi on hyvin har-
vinaista. Stephen Jay Gould on esittänyt, 
ettei ole mitään syytä olettaa, että älyllisiä 
elämänmuotoja välttämättä kehittyisi, jos 
Maan elämä ”bootattaisiin” alkuun ja evo-
luution annettaisiin tapahtua uudelleen. 
Toisaalta voi olla, että älykkyyteen perus-
tuva ekologinen lokero – ”cognitive niche” 
– ilmaantuisi näissä elämän kehityksen 
simulaatioissa yhä uudelleen, jolloin jokin 
elämänmuoto aina täyttäisi sen. Paljon on 
kiinni myös sattumasta. Jos asteroidi ei oli-
si 65 miljoonaa vuotta sitten tömähtänyt 
nykyiselle Jukatanin niemimaalle ja pyyh-
käissyt dinosauruksia maailmankartalta, 
nisäkkäiden adaptiivinen radiaatio ei olisi 
kenties koskaan päässyt vauhtiin. Kädelli-
siä, eikä siis myöskään ihmisiä olisi koskaan 
kehittynyt. Olisiko tällöin jokin dinosaurus 
täyttänyt älykkyyden avulla toimeentule-
misen ekologisen lokeron? Kenties, mutta 
miksei näin ollut käynyt jo aiemmin? Dino-
sauruksilla oli ollut jo noin 150 miljoonaa 
vuotta aikaa täyttää kaikki mahdolliset 
ekologiset lokerot.

Ensimmäiset älylliset olennot ilmaantui-
vat Maan päälle vasta silmänräpäys sitten 
geologisessa ajassa mitattuna, mikä viittaa 
vahvasti sattuman merkitykseen älyllisen 
elämän kehittymisessä. Tämä saattaa tar-
koittaa, että vaikka elämä olisi maailman-
kaikkeudessa yleistä, älyllinen elämä on ää-
rettömän epätodennäköistä ja harvinaista. 
Ne harvat älyn pesäkkeet, jotka ovat ehkä 
sattuneet syntymään, ovat niin etäällä toi-
sistaan, etteivät niiden jäsenet saa koskaan 
tietää toisistaan tai pysty kommunikoi-
maan keskenään. Tämä selittäisi myös Fer-
min paradoksin. Ajatus on toki masentava.

Ratkaisu Fermin paradoksiin, mikä kenties 
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tuntuu intuitiivisesti kaikkein järjettömim-
mältä ja jollakin tapaa musertavan vas-
tuulliselta, on se, että olemme itse asiassa 
ensimmäinen älyllinen elämänmuoto. Ke-
hityksen kärjessä. Kosmoksen ainoa keino, 
Carl Sagania lainaten, tulla tietoiseksi itses-
tään. Eikö tässä tapauksessa olisi lähestul-
koon pyhä velvollisuutemme viedä Maan 
ainutkertainen, vihreä Prometeuksen kipi-
nä tähtiin ennen kuin omaa typeryyttäm-
me ja lyhytnäköisyyttämme annamme sen 
sammua?
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Andromedan galaksi Andromedan tähtikuviossa oleva galaksi. 
Linnunrataa lähinnä oleva suuri galaksi.

Aineen aikakausi Kausi maailmankaikkeuden historiassa, 
jolloin atomeja oli enemmän kuin muita 
energiamuotoja.

Aitotumallinen Eläimet, kasvit ja sienet ovat aitotumallisia 
eliöitä. Ne koostuvat soluista, joissa on tuma 
ja erikoistuneita soluelimiä. 

Alkuaine Aine jota ei kemiallisesti voi jakaa muiksi 
aineiksi. Koostuu ytimestä jossa on proto-
neja ja neutroneja sekä elektroneista jotka 
kiertävät ydintä.

Alkuräjähdys Tapahtuma josta maailmankaikkeus sai 
alkunsa.

Amfiboliitti Tumma ja kova kivilaji joka syntyy tulipe-
räisestä kivestä suuressa lämpötilassa ja 
paineessa.

Antigravitaatio Pimeän energian aiheuttama maailmankaik-
keuden laajenemisen kiihtyminen.

Asteroidi Planeettaa pienempi kivimäinen kappale, 
joka kiertää Aurinkoa.

Aurinkokunta Järjestelmä johon kuuluvat Aurinko, planee-
tat ja muut aurinkoa kiertävät kappaleet.

Avoin tähtijoukko Tähtijärjestelmä, johon kuuluu tyypillisesti 
muutama sata samanaikaisesti syntynyttä 
tähteä. 

Basaltti Tumma, vulkaaninen kivilaji, joka sisältää 
paljon raskaita alkuaineita kuten rautaa ja 
magnesiumia. Basaltti syntyy laavan jähmet-
tyessä tummaksi kiveksi.

Basalttipurkaus Basalttista laavaa purkautuu tulivuorista 
maanpinnalle tai merenpohjalle.

Batoliitti Suuri määrä sulaa kiviainesta tunkeutuu 
maankuoreen, jossa se jähmettyy. Koostuu 
usein graniitista tai dioriitista.

DNA Deoksiribonukleiinihappo on solun tuman 
kromosomeissa oleva eliön geneettinen 
koodi, joka eliön lisääntyessä kopioituu 
jälkeläiselle.

Ediakara-eliöstö Meressä elänyt ensimmäinen monisoluinen 
eliöstö. Eliöillä ei ollut vielä ulkoista tukiran-
kaa. Pidetään mm. nykyisten sienieläinten ja 
onteloeläinten, esim. meduusojen esi-isinä.

Ensimmäisen suku-
polven tähdet

Ensimmäiset tähdet, joissa ei ollut muita ai-
neita kuin vetyä, heliumia ja hitunen litiumia.

Fennian orogenia Suomeen Svekofennisen vuoriston muodos-
tanut prosessi. Fennian orogeniassa pieni 
mikromanner törmäsi tulivuorikaariin, jonka 
tuloksena vuoristo alkoi kohota.

Fennoskandia Niemimaa, joka kiinnittyy Euraasian mante-
reeseen. Fennoskandia on maantieteellinen 
alue, joka käsittää Suomen, Ruotsin ja Norjan 
sekä Kuolan niemimaan ja Karjalan alueet.

Fotosynteesi Fotosynteesi eli yhteyttäminen on kasvi-
soluissa ja sinilevissä tapahtuva reaktio, jossa 
auringon säteilyenergian avulla muutetaan 
hiilidioksidi ja vesi hapeksi ja sokereiksi.

Galaksijoukko Ryhmä suuria galakseja.

Gneissi Suuntautunut keski- tai karkearakeinen 
kivi, joka koostuu kvartsista, maasälvästä ja 
kiilteistä. Gneissiä syntyy riittävän korkeissa 
lämpötila- ja paineolosuhteissa.

Sanasto
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Graniitti Vaalea syvällä Maan sisässä syntynyt kar-
kearakeinen magmakivi, jossa on yli 20% 
kvartsia ja maasälpiä.

Hiertovyöhyke Vyöhyke, jossa kivissä tapahtuu plastista 
deformaatiota. Plastista deformaatiota voi 
verrata vaikka kahden muovailuvahapalan 
yhdistämiseen.

Hiilipussi Muinaisesta pienestä eliöstä tai solupe-
säkkeestä kallioperään jäänyt fossiili, jossa 
ei enää erotu mitään solun tai solukon 
rakenteita. Isotooppimääritysten perusteella 
kuitenkin tiedetään, että kyseinen hiili on 
peräisin elävästä solukosta. 

HUDF Hubble-avaruusteleskoopin Ultra Deep Field-
kuva.

Ihminen Nykyihminen (Homo sapiens) on ainoa 
elossa oleva ihmisten (Homo) sukuun kuu-
luva eläinlaji. Ihmiset kuuluvat kädellisten 
lahkoon.

Kaasusumu Tähtienvälinen pilvi, joka koostuu vedystä, 
heliumista, raskaammista alkuaineista sekä 
pölystä.

Kaksoistähti Tähtijärjestelmä, jossa kaksi tähteä kiertävät 
toisiaan.

Kassiopeia W:n mallinen tähtikuvio. Näkyy aina Suomes-
sa, olosuhteiden salliessa.

Kertymäkiekko Pölyn ja kaasun kertymä, joka kiertää keskel-
lä olevaa kappaletta.

Kolmannen sukupol-
ven tähdet

Kaikista nuorimmat tähdet, kuten oma Aurin-
komme.

Komeetta Aurinkoa kiertävä jäästä ja pölystä koostuva 
pieni kappale.

Kosminen taustasä-
teily

Maailmankaikkeuden alkuajoista tuleva maa-
ilmankaikkeuden täyttävä tasainen säteily.

Kuori Uloimpana oleva Maan ydintä ja vaippaa 
ympäröivä hauras kivikehä. Kuoren paksuus 
vaihtelee välillä 5-35 km.

Kratoni Erittäin vanha ja stabiili maankuoren alue, 
joka on poikkeuksellisen paksu.

Kvasaari Maailmankaikkeuden kirkkaimpia yksittäisiä 
kohteita johtuen galaksin ytimestä tulevasta 
voimakkaasta suihkusta. Sisältävät super-
massiivisen mustan aukon.

Kölivuoristo Skandinavian niemimaalla Ruotsin ja Norjan 
rajan tuntumassa sijaitseva vuoristo. Tunne-
taan myös nimellä Skandit.

Laakiobasaltti Erittäin laaja-alainen basalttinen purkaus 
joka syntyy maanpinnalle tai meren pohjaan. 

Laattatektoniikka Teoria mannerlaattojen liikkeistä.

Linnunradan kiekko Linnunradan pyörimistasossa oleva kerros 
tähtiä ja kaasua.

Linnunrata Oma kotigalaksimme.

Lumipallomaa Suuri osa Maasta on peittynyt jääkerroksen 
alle.

Magma Maankuoressa esiintyvä sula kiviaines. Muo-
dostaa kiteytyessään magmakiviä.

Mannerjäätikkö Laaja, yli kilometrin paksuinen jäätikkö. 
Nykyiset mannerjäätiköt ovat Grönlannissa ja 
Antarktiksella.

Mannerlaatta Maan ylimmät kerrokset ovat lohjenneet 
mannerlaatoiksi. Mannerlaatat koostuvat 
kuoresta sekä vaipan ylimmistä osista.
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Mannertörmäys Mannerlaattojen liikkeistä seuraava kahden 
laatan yhteentörmäys, jonka tuloksena voi 
syntyä esimerkiksi vuoristo. 

Meripihka Miljoonia vuosia sitten eläneiden havupui-
den fossiilista pihkaa, joka on kovettunut ja 
varastoitunut meren pohjaan.

Meteoriitti Maahan pudonneen Aurinkoa kiertävän 
kappaleen, meteoroidin, jäänteet. Meteoriitit 
luokitellaan rautanikkeli, kivirauta- ja kivime-
teoriitteihin (kondriitit ja akondriitit).

Mikrobikasvusto Yksisoluisten eliöiden, usein monien eri laji-
en, yhdessä muodostama elollinen kasvusto.

Mikromanner Mannerlaatasta erkaantunut kuoren palanen, 
joka on kooltaan korkeintaan noin Madagas-
karin kokoinen.

Oliviinidiabaasi Magmakivi joka on kiteytynyt juonessa ja 
sisältää oliviinia. Oliviini on tummissa kivila-
jeissa esiintyvä yleinen vihertävä mineraali. 
Erinomainen kiuaskivi.

Orogenia Vuorijonon muodostuminen.

Pallomainen tähti-
joukko

Tähtien pallomainen keskittymä. Vanhoja 
tähtijärjestelmiä.

Pimeä aika Aikakausi maailmankaikkeuden historiassa 
ennen ensimmäisten tähtien syntyä.

Pimeä energia Teoreettinen energiamuoto, joka aiheuttaa 
maailmankaikkeuden laajenemisen kiihty-
misen.

Plasma Kuuma sähköisesti varautuneista hiukkasista 
koostuva aineen olomuoto.

Polyyppi Polttiaiseläimiin kuuluvia alkeellisia ve-
sieläimiä. Niille on tunnusomaista että ne 
kiinnittyvät alustaansa, mutta niillä voi olla 
elämänvaihe, jossa ne uivat (meduusamai-
sen) vapaasti. Polyyppeja ovat mm. meri-
vuokko. Päällekkäin kasvavat runkopolyypit 
taas muodostavat koralleja. 

Punalevä Monisoluisia merileviä. Ne ovat vanhimpia 
monisoluisia aitotumaisia eliöitä. Punaleviä 
on useita eri lajeja ja kuuluvat tärkeänä osa-
na koralliriuttojen kasvillisuuteen.

Punasiirtymä (Z) Mittausjärjestelmä, jolla tähtitieteilijät 
mittaavat kuinka kauan valo on matkannut 
lähteestä.

Rapakivi Graniitti, jolla on Rapakivimainen tekstuuri. 
Rapakivi koostuu tyypillisesti kvartsi-, maa-
sälpä- ja biotiittimineraaleista.

RNA Ribonukleiinihappo. DNA:n kaltainen ketju, 
mutta hyvin hauras ja lyhytikäinen. Geeni-
en informaatio kopioidaan ensin DNAsta 
RNAksi, ja vasta tässä muodossa se käytetään 
proteiinisynteesin ohjeena. 

Saarikaari Kaarenmuotoinen tuliperäinen saariryhmä 
joka syntyy esimerkiksi mannerlaattojen 
rajalla.

Sedimentoituminen Veteen sekoittuneen kiinteän aineksen - 
esim. mineraalien, saven, tai eloperäisten 
hiukkasten, solujen tai solukoiden - kerros-
tuminen.

Stromatoliitti Mikro-organismien kuten syanobakteerien 
saostamasta ja sitomasta eloperäisestä ai-
neksesta koostuva sedimenttimuodostuma.

Superjoukko Monista galaksijoukoista koostuva rakenne.

Supermanner Mantereet liikkuvat yhteen laattatektoniikan 
myötä ja muodostavat suuria maamassoja.



Aikakirja 103 

Skandit Melko nuori kaledonialaisen poimutuksen 
aikainen vuoristo Skandinavian niemimaalla, 
Ruotsin ja Norjan alueella. Tunnetaan myös 
Kölivuoriston nimellä.

Svekofenninen 
vuoristo

Fennian orogenian 1880 miljoonaa vuotta 
sitten Suomeen synnyttämä vuoristo.

Syanobakteeri Sinilevä. Fotosynteesiin kykeneviä esitumal-
lisia eliöitä.

Tektoninen koho-
aminen

Maankohoamiseen liittyvä geologinen 
prosessi. Suomessa tapahtuu kallioperän 
”toipuessa” painuttuaan alaspäin viimeisim-
män jääkauden jäämassojen vaikutuksesta.

Toisen sukupolven 
tähdet

Joidenkin ensimmäisten tähtien räjähdyksi-
en jälkeen muodostuneet tähdet.

Trondhjemiitti Väriltään vaalea, vain hieman tummia 
mineraaleja sisältävä tonaliitti. Tonaliitti on 
graniitin kaltainen kivilaji. 

Trilobiitti Sukupuuttoon kuolleiden niveljalkaisten 
luokka, jotka kehittyivät kambrikaudella. 
Hyvin tunnettuja fossiileja, muistuttavat 
nykyisiä siiroja.

Tulivuorikaari Sarja tulivuoria, jotka syntyvät, kun kaksi 
mannerlaattaa törmää toisiinsa ja syntyy 
sulaa magmaa.

Tähtijoukko Tähtijoukkoja on kahta päätyyppiä: avonaiset 
tähtijoukot ja pallomaiset tähtijoukot. Kaikki 
paljain silmin näkyvät tähtijoukot kuuluvat 
Linnunrataamme.

Tähtipurkausgalaksi Galaksi, jossa syntyy hyvin paljon tähtiä.

Vaippa Maankuoren ja ytimen välissä oleva suurelta 
osin puolisulasta kiviaineksesta muodostuva 
kerros. Vaippa ulottuu maanpinnalta katsot-
tuna noin 40 kilometristä 2900 kilometriin ja 
se koostuu enimmäkseen erilaisista hapen, 
magnesiumin, raudan ja piin yhdisteistä.

Vulkanismi Tulivuorten muodostumiseen ja tuliperäi-
seen toimintaan liittyviä ilmiöitä kuvaava 
termi.

Ydin Maapallon sisin osa, joka koostuu pääasi-
assa raudasta ja nikkelistä. Maanpinnalta 
katsottuna ydin alkaa noin 2900 kilometristä 
jatkuen aina Maan keskipisteeseen asti.

Zirkoni Mineraali, jota käytetään geologisessa ajan-
määrityksessä (uraani-lyijy). Käytetään lisäksi 
korukivenä.
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