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BIOS 1 – Elämä ja evoluuto (lukion biologia, SanomaPro, 2016)
Evoluutio-osion analyysi

Mikko Tuuliranta, kirurgian erikoislääkäri, 12/2017
Taustaa: Skeptsssteni evoluutota* kohtaan heräsi 9i70-luvulla ja juontaa juurensa eeellisen
vuosiksmmenen lopulle: Lukiomme biologian kurssiin kuuluneesta evoluutoteoriasta ja
oppikirjassamme kuvatusta ihmisen sukupuusta tuli oman elämäni (ja ammatnin veeenjakaja:
Olin alkukesästä 9i6i psrkimässä Helsingin sliopiston lääketeteelliseen teeekuntaann Osana
valintakriteereitä oli kirjallinen kuulustelu, jonka pohjana oli Lukion biologia, Sorsa-Leikola-MatlaSorsa (9i66nn Opetelin kirjan lähes ulkoa – paitsi ihmisen sukupuun Kurténin mukaann[9] En
nähnst mitään ssstä ruveta päntäämään päähäni jotain kuviteltua raapustelmaa, jonka alla oli
jokin kummallinen latnankielinen nimi (nimi, jonka omistaja koostui kirjan kuvan mukaan
kaheesta leukaluun palasta ja muutamasta hampaastann Otuksella ja sen oletetuilla, kauan siten
eläneillä jälkeläisillä kun ei joka tapauksessa pitäisi olla mitään tekemistä lääketeteen kanssan
Asennoitumistani sukupuuta kohtaan voitaisiin kutsua pragmaatseksi eli kästännölliseksi: miksi
vaivata päätä moisella turhuueella, kun kukaan järkevä ihminen ei kuitenkaan ksssisi sitä
päässkokeissan Asenteellani ei ollut mitään tekemistä luomisksssmsksen tai uskonnollisen
vakaumuksen kanssa; olin sekularist, maallistuneen koein maallistunut kasvatn Jumalan
olemassaoloon toki uskoin, muta Jumala istui elämäni junan viimeisessä vaunussa ja minä
veturissan
Päässkoekuulustelussa oli kaksi ksssmsstä: 9n Kaasujen vaihto hengitsksessä, ja 2n Ihmisen
sukupuu Kurténin mukaan! En siis päässst Helsinkiinn Saman vuoeen sssskuussa lähein
kokeilemaan onneani Ranskaan (Strasbourgn, jossa sain lääketeteen lisensiaatn opintoni
päätökseen vuonna 9i76n Tuon seitsemän vuoeen aikana en koskaan kuullut teeekuntamme
luentosaleissa sanoja ”evoluuto”, ”Kurtén”, ”ihmisen sukupuu”, ”Ramapithecus” tai ”Darwin”n
Päinvastoin: neurologian professorimme Karli totesi kerran luennollaan, etä ”hermoimpulssin
hsppäsksellinen kulku mseliinituppissa aksoneissa on nerokkaast suunniteltu” – komment, joka
herät ajatelemaan: Biokemia, ihmisen anatomia ja fssiologia, sseämen ja munuaisten rakenne ja
toiminta jnen vaikutvat niin monimutkaisilta, etä jos halusi olla älsllisest rehellinen,
evoluutoteoriaa sukupuineen oli pakko ruveta ihmetelemäänn Mieleen alkoi hiipiä epäilsn häivä:
miten jostain ammoniakkia ja fosforisuoloja sisältävästä Darwinin ”pienestä lämpimästä lätäköstä”
voisi moleksslien onnekkaieen törmäilsjen vaikutuksesta ssntsä ensin jotain bakteerien kaltaisia
”sksinkertaisia alkueliöitä” ja lopuksi variksia, apinoita ja ihmisiä?
*Evoluuto voi olla monimerkitsksellinen käsiten Evoluutolla/evoluutoteorialla, jota koskevaa
kouluopetusta aion nst analssoiea, tarkoitetaan elämän spontaania ssntsä ”tshjästä” sekä tässin
uueentssppisten eliörshmien kehitsmistä ”sksinkertaisista” alkumuoeoistan (Joskus puhutaan msös
makroevoluutostann

Kotmaahan palatuani huomaisin pian, etä Kurténin sukupuu oli kaatunut jo vuosiksmmenen
alkupuolellan Puun muisto jäi kuitenkin elämäänn Msöhemmin, saatuani erikoislääkärin opintoni
päätökseen ja asetaueutuani aloilleni, aloin otaa asioista selvää ja kritsoin ihmisen oletetua
polveutumista eräässä kirjassanin[2] Sanomaleht Kalevan teeetoimitaja Holopainen vet siitä
herneet nenäänsä ja esit, etä lääkärinoikeuteni pitäisi perua: ”Evoluuto on biologian selkäranka
ja biologia on lääketeteen selkärankan Jos mies ei smmärrä evoluutota, ei hän voi tomia
lääkärinä!” [3]n
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Reaalilääketeee ja teeetoimitajan evoluutolääketeee ovat kuitenkin olleet melkein shtä
kaukana toisistaan kuin itä on lännestän Pari esimerkkiä: Darwinin teoria[4] on toiminut
lääketeteellisen kehitsksen jarruna kuviteltuine turhine elimineen, roska-DAA –oppeineen []]
jnen: Apina- eli sukupuuteoria harhaut lääkärit vuosiksmmeniksi hoitamaan selkäsairaita väärillä
periaateillan Kuviteltuja turhia elimiä (surkastumian poistetin kevein perustein altstaen potlaat
toimenpiteistä johtuville komplikaatoillen Vielä 9i]0-luvun alussa ei teeets, miten ihmisen
munuainen väkevöi virtsaan Hargitas, Kuhn ja Wirtz esitvät vuonna 9i]9, etä munuaisemme
toimii vastavirtausperiaateellan Ajan vaikutusvaltaisin munuaisekspert ja earvinist Homer Smith
kuitenkin vastust heieän teoriaa ja tutkimustsötä kaheeksan vuoeen ajan toimien lääketeteen
kehitsksen jarrumiehenän Smithin mukaan munuaisemme ei voi toimia vastavirtausperiaateella:
Vastavirtausperiaate on liian monimutkainen; sellainen ei olisi voinut kehitsä pienin askelin
vähitäisten muutosten kauta, mekanismi jota Darwinin teoria eeellstn
Lääkärit eivät tarvitse Darwinin teoriaa smmärtääkseen esimerkiksi selkäsairauksia, nivustsriä,
suonikohjuja, peräpukamia, influenssavirusten, sairaalabakteerien ja sirppisoluanemian
”evoluutota”, alkion kehitsstä, umpilisäkkeen, häntäluun, silmän ”vilkkuluomen”, ihokarvojen,
karvankohotajalihaksen, jaokkeisten vatsalihasten tai kuumeen merkitsstän
Pennsslvanian sliopiston kemian professori Philip Skell ksssi eri alojen tutkijoilta vaikutko
evoluutoteoria jollain tapaa heieän tutkimustsöhönsä:
”Ksssin hiljatain sli 70 arvostetulta tutkijalta, etä olisivatko he tehneet tsötään toisin, jos olisivat
ajatelleet, etä Darwinin teoria on väärän Kaikilta sain saman vastauksen: enn* Tutkin msös viime
vuosisaean kaikkein merkitävimpiä bioteteellisiä saavutuksia: DAA-kaksoiskierteen löstsminen,
ribosomin rakenteen ja toiminnan selvitäminen, genomien kartoitus, lääkeainetutkimus, ruuan
tuotannon ja terveseenhuollon parantaminen, kirurgian kehitss jnen Tentasin msös biologeja,
joieen tsökentään kuuluvat sellaiset alueet, joita earvinistsen paraeigman luulisi hsöesntävän
kaikkein eniten eli vastustusksvsn ssntsä antbiooteille ja tuholaismsrksillen Täällä, kuten
muuallakin, sain huomata, etei Darwinin teoria ollut tarjonnut mitään havaitavaa opastustan
Muta siten kun jokin läpimurto oli jo tehts, teoria kaivetin esiin ikään kuin mmielenkiintoisena
sanan selitsksenäm” (The Scientis 9i/96, August 200], pn 90nn
*Tämä on siis tulkitavissa vain siten, etä tutkijat tekivät tsönsä ikään kuin Darwinin teoriaa ei olisikaann

Olen kiitollinen vuoeen 9i6i päässkoeksssmssten laatjallen Jos toisenakin ksssmsksenä olisi
sukupuun sijasta ollut jotain asiallisempaa, olisin saanut paremmat pisteet ja ehkä päässst
Helsinkiinn Muta onneksi sain muutaa ulkomaille, sain oppia uueen kielen ja oppia tuntemaan
vierasta kultuurian Ranskasta lössin msös oman erikoisalani, kirurgian maailman huippuja kuten
René Stoppan, josta tuli msös pitkäaikainen sstävän Sain seurata heieän tsötään ja osallistua
heieän järjestämiinsä koulutustlaisuuksiin – Kurténin sukupuun ansiostan
Miksi juuri BIOS 1? Siksi, etä se satui olemaan uusin, jonka kirjakaupan hsllsltä lössin (ja josta
siitäkin löstss ihmisen sukupuu, vuosimallia 2096, järjestssnumero xsznn Ja siksi, etä tämänkin
kirjan moniin tetoihin, jos haluaa olla älsllisest rehellinen, on pakko suhtautua skeptsestn Monet
niistä ovat ksseenlaisia, oia ielväit virheelliiiä: kirja esitelee teeon ohella msös teeon nimellä
kulkevaa vale/näennäistetoan [BIOS 1 ei tetenkään ole poikkeus, samat opit löstsvät muistakin
koulukirjoista – jopa jo peruskoulun 7n luokan biologiasta (esimn Silmun]n
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En silt halua ssstää kirjoitajia eisinformaatosta, vääristellsstä ”teeotamisesta”n Heieän
toimintansa on smmärretävissä mmn siitä sssstä, etä nsn vertaispaine kollegojen (ja naturalismin
portvahtenn taholta saataa olla melkoinen: Perinteet pakotavat, velvoitavat esitämään
evoluuton ikään kuin se perustuisi tetoon, luonnonteteieen havaintoihin: Kaikkihan ovat jo
vuosiksmmenet niin opetaneet – kuten ne sliopistojen kurssikirjat, joita olen kästänst apunani
tätä analsssia laatessanin Kirjoitajat toeennäköisest itsekin uskovat kirjoitamaansa – onko
heieän mieleensä on eees tullut, etä se, mitä heille itselleenkin on aikoinaan opetetu, ei ehkä
aina ollutkaan aivan tota? – Aiin tai näin, BIOS 1:ssä on useita virheitä ja joissain suhteissa se on
ajastaan melkoisesti jäljessä. Vertaispaineita tai ei, kirjoitajien olisi ssstä päivitää joitain
tetojaann
Miksi vanhoista (ja virheellisistän opeista ei haluta luopua? Siksi, etä niieen kumoutuminen
saataisi ksseenalaistaa koko uusearvinistsen eli ”moeernin” ssnteesinn[6] (Lainausmerkit siksi,
etä ”moeerni” on tässä tapauksessa vuosimallia noin 9i40nn Eikä evoluutolle kästännössä ole – ei
ainakaan nsn ”sivistsneissä länsimaissa” juuri muuta vaihtoehtoa kuin vanha tutu Mooseksen
luomiskertomus ja nsn älskäs suunnitelun Se ei kuitenkaan voi tulla ksssmskseen, sillä teokratan
peikko alkaa het kummitella – ja jo pelkkä ajatus Luojasta kauhistutaa: Äit Luonto on sentään
niin paljon mukavampi kuin Isä Jumala, joka on asetanut luoeuilleen moraalisia velvoiteitan Tätä
mieltä oli esimn Harvarein sliopiston biologian professori Richare Lewontn:
”Pieämme teteen puolta huolimata joieenkin sen ajatusrakennelmien päivänselvästä
mieletömsseestä – huolimata siitä, etä teeeshteisö suvaitsee toteennästämätömiä,
kuvitelmiin perustuvia tarinoita, koska meillä on ennakkositoumus, sitoutuminen materialismiinn
Lisäksi materialismimme on eheotonta, sillä emme voi päästää Jumalan jalkaa ovenrakoon”
(Billions ane billions of Demons, The New York Review of Booki, 44;9:39, i Januars 9ii7nn
Siispä oppikirjojen laatjoieen, jos uskotavina teteen eeustajina esiintsä haluavat, on ollut pakko
toimia tuon ennakkositoumuksen puiteissan Siihen liitsnee kirjoitamaton laki, etä teoriaa ei saa
eees epäillän Ja vaikka he sisimmässään epäilisivätkin, he eivät voi tuoea sitä julki sen pelossa, etä
”joutuvat ssnagogasta erotetuiksi”n Yliopistomaailmassa kriitnen suhtautuminen
evoluutoteoriaan saataa tetää ongelmia, tsöpaikkakiusaamista, vaikeuksia saaea
tutkimusmäärärahoja, uraputki saataa nousta psstssnn Ja jopa sen tunnustaminen, etä teee ei
teeä elämän ssnnsstä mitään, ei shtään mitään, jo senkin tunnustaminen on maheotontan
Analsssini apuna olen kästänst mmn seuraavia (evoluutouskoisian teoksia:
Alberts, Johnson smn: Molecular Biology of The Cell, Garlane Science 209]
Benton Michael: Versebrase Palaeonsology, WILEY Blackwell 209]
Campbell, Reece smn: Biology – A Global Approach, Pearson 209]
Heino & Vuento: Biokemian ja iolubiologian peruisees, WSOY 2007
Maeigan, Martnko smn: Brock Biology of Mircroorganiimi, Pearson 200i
Sariola, Frilaneer smn: Kehisyibiologia – Soluisa ykiilökii, Duoeecim 209]
Kaikissa näissä kirjoissa itsestään selvänä lähtökohtana on evoluuto – makroevoluuton Muta jos
tarkemmin perehtss kirjojen väiteisiin ja ”toeistuksiin”, ei tarvita kovin suurta oppineisuuta eikä
viisauta huomatakseen ne ksseenalaisiksi, epämääräisiksi ja joskus keskenään ristriitaisiksin Usein
evoluuto vain mainitaan sivulauseissa ikään kuin tapahtuneena tosiasiana, itsestään selvsstenä
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ilman minkäänlaisia perustelujan Ksn esimn oppikirjojen esitskset fotossnteesin ”kehitsmisestä”,
sivut 24 – 2]n
Suorat lainaukseni BIOS 9:stä ovat ”iiiennykiellä ja kuriiivilla lainauimerkeiiiä”. Alkuperäiset
korostukset lihavoituina, omat korostukset alleviivauksinn Msös kirjan otsikot on kursivoitu
(lihavoitunan suuremmalla fontlla, 94 – 91n Omat otsikot lihavoituina ilman kursiivia ja
perusfontlla 92, kuten: Solubiologian keskeinen dogma on kuollutn Suorat lainaukset muista
lähteistä ”lainausmerkeissä” ilman sisennsstä ja ilman kursivointan
Joistakin aihepiireistä löstss perusteellisempaa tetoa tammikuussa 2094 ositain päivitämästäni
Kolulubiologian analssseistä 9 ja 2, jotka löstsvät Luominen rs:n kotsivulta nimellä
Evoluutoseorian analyyii 1 ja 2. Ae ovat kuitenkin melko laajojan Tämä analsssi on tarkoituksella
laaeitu lshsemmäksi, jota useampi jaksaisi sen lukean Tässä ei olekaan tarkoitus käsitellä
oppikirjan kaikkia evoluutoväitämiä – ei ainakaan kovin laajastn
Oikoluvusta ja hsvistä neuvoista haluan kiitää lääketeteen tohtoria, eosent Lasse Uotlaan
[9] Björn Kurtén (9i24 – 9i11n oli suomalainen paleontologin Hänen laatmassaan sukupuussa
”kantaisämme” oli Ramapishecui, josta siis toeisteena kaksi-kolme leukaluun palasta ja muutama hammasn
Sitemmin Kurténin ”toeisteet” osoitautuivat olevan peräisin sukupuutoon kuolleen orankiroeun
eeustajaltan Muuan sstäväni on lukenut kaikki Kurténin julkaisemat kansantajuiset teoksetn Yheessä niistä
hän kuulemma kuvailee Ramapithecusta ja sen elintapoja niin tarkast, etä luulisi hänen jopa vietäneen
sen kanssa shteisiä hetkiän (Ramapithecus löstsi Intasta 9i30-luvulla, muta nskskäsitsksen mukaan
ihmisen kantamuoto ssntsi Afrikassann
[2] Evoluuto – teteen harha-askel, Ristn Voito 9i1in
[3] Jorma Palo, Helsingin sliopiston neurologian professori, joka toimi msös lääketeteellisen teeekunnan
eekaanina, esit muistaakseni joskus 9i10-i0 –lukujen taiteessa, etä lääketeteelliseen teeekuntaan ei
pitäisi otaa opiskelijoita, jotka eivät usko Darwinin teoriaann Peruste: heistä ei voi tulla hsviä tutkijoita,
koska he uskovat ”sliluonnolliseen” (johon lääketeee ei voi perustuann Esitsstä ei kuitenkaan hsväksstsn
[4] Darwinin teorialla tarkoitan tässä (ellen toisin mainitsen hänen alkuperäisestä teoriastaan 9i30-40 –
lukujen taiteessa joheetua nsn uusearviniststa teoriaa, ”moeernia ssnteesiä”, joka luonnonvalinnan
ohella perustuu mutaatoihin ja populaatogenetikkaann (Darwinin aikaan mutaatoista eli perimän, DAA:n
muutoksista ei tetenkään teeets mitäännn
[]] 9i70-luvulla, kun moleksslibiologia alkoi kehitsä, huomatin, etä vain noin 9 – 9,] % DAA:sta kooeaa
proteiinejan Koska ii prosentn funktota ei tunnetu, evoluutoteoreetkot alkoivat väitää, etä se on
”fossiilista” DAA:ta, surkastumaa, jolla ei enää ole mitään funktotan Siksi se on vahva sodiise tapahtuneesta
evoluutosta: ”Valegeenien rinnalla on hämmäststävä tosiasia, etä perimästä valtaosa (ihmisellä i]
prosentan on tässin tarpeetonta ja se voisi aivan hsvin kaeota” (Richare Dawkins, Maailman hienoin eiisyi
– Evoluuton sodiisees, Terra Cognita 200i, sn306-307nn Siksi ”roska”-DAA jätetin lähes tutkimata lähes 40
vuoeeksi, harhaoppi, jota Cell Biology Insernatonal kutsui moleksslibiologian kaikkien aikojen suurimmaksi
skaneaaliksi: ”Jos roskaa olisi tutkitu siinä kuin proteiineja kooeaavaa DAA:takin, tetomme genetikasta ja
sairauksistamme olisi nst aivan eri tasollan – Muta nst olemme lähes 40 vuota msöhässän” Lukemistani
koulubiologian oppikirjoista en kuitenkaan ole löstänst mainintoja roska-DAA:sta (engln junk-DNAnn
[6] Uusearvinismille, moeernille ssnteesille on etsits vaihtoehtoja jo vuosiksmmenet ilman etä nsn
teteellinen shteisö olisi päässst niistä minkäänlaiseen shteissmmärrskseenn Jo tämä osoitaa teorian
monet heikkoueet ja puuteetn Tästä muutama sana aivan lopussan

]

Luku 2: Mitä elämä on?
Elämän tunnistaa monista ominaisuuksista (sn91n
Aäitä ominaisuuksia luetellaan sheeksän, joista viimeisenä evoluuto eli lajinkehitss:
”Eliöiden geeneiiiä sapahsuu muusokiia, joiden avulla eliös iopeusuvas vallisieviin
ympäriisöoloihin iekä mahdolliiiin ympäriisön muusokiiin. Saaliisukien kohseena olevas
eläinlajis eiimerkikii iulausuvas yleeniä hyvin ympäriisööniä, kusen kuvan merihevonen.
Parhaas naamioisujas ielviäväs hengiiiä ja iaavas enisen jälkeläiiiä. Näin huonommin
iopeusuneiden ykiilöiden määrä pikkuhiljaa vähenee. Täsä lajin iopeusumiisa muutuviin
ympäriisöoloihin kusiusaan evoluutokii” (sn9inn
Huomaa: Sopeutuminen muutuviin smpäristöoloihin, tässä tapauksessa naamioituminen =
evoluuton Suojavärin muutos voieaan saaea aikaan pelkällä ”sksinkertaisella” sheen tai
muutaman geenin ilmentsmisen säätelsllän Muta: kun oppikirjassa päästään varsinaiseen
evoluuto-osioon, evoluuton määritelmä onkin jo muutunut joksikin aivan muuksi: einosaurukset
kehitsivät linnuksi – vaikka smpäristön muutos ei siihen pakotanutkaan, eikä muutos ssntsnst
jollain sksinkertaisella geenin ilmentsmisen sääeöllä, vaan tarvitin suuri määrä kokonaan
uueenlaisia geenejän Ja mitä tulee esimerkiksi merihevosen suojavärin tai jäniksen takakoiven
pituueen sääeön osuueella hengissä säilsmiseen ja suvun jatkoon, niieen merkitss saataa olla
marginaalinenn Esimn alan asiantuntja Motoo Kimuran mukaan kelpoisuueen peristsvsss voi olla
niinkin alhainen kuin 0,004 (tästä enemmän tuonnempanann

Luku 7: Evoluuto perustuu muunteluun ja luonnonvalintaan
Evoluuto on sopeutumista muutuviin ympäristiiiin (sn73n
Mitä evoluutio siis on? Luvussa kaksi se oli ”lajin sopeutumista muutuviin smpäristöoloihin”n Ast
käsitetä on jo laajennetu: se ei enää olekaan pelkkää suojaväriä tmsn, vaan kokonaan uusien
lajien ssntsä:
”Kaikki maapallolla savatavas miljoonas eliölajis, iamoin kuin kaikki jo iukupuutoon kuollees
lajis, ovas evoluuton suloisa. Evoluutolla sarkoisesaan lajinkehisyisä, joiia eliölajis muutuvas
ja niiisä voi kehityä uuiia uuiia lajeja – Evoluuto on iaanus aikaan maapallomme nykyiien
biologiien monipuoliiuuden, ja evoluuto jaskuu edelleen” (sn73nn
Entä mitä lajilla tarkoitetaan?
”Saman lajin ykiilös pyisyväs liiäänsymään keikenään ja iaamaan liiäänsymiikykyiiiä
jälkeläiiiä. Lajin ykiilös eroavas kuisenkin geeneilsään soiiiisaan. Täsä erilaiiuuta kusiusaan
lajin iiiäiiekii muunteluksi. – Ilman muunselua laji ei pyisyiii iopeusumaan ympäriisöiiä
sapahsuviin muusokiiin. Muutuneiiia oloiuhseiiia juuri niihin oloiuhseiiiin ominaiiuukiilsaan
parhaisen iopivas ykiilös meneisyväs. Näin lajiiia sapahsuu jaskuvaa muusoisa ympäriisön
oloiuhseiden muutueiia” (sn74n.
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Kirja kuitenkin msöntää, etä:
”Lajin määriselmä ei ole ykiiieliteinen. Uiein iukulaiilajien erotaminen soiiiisaan on
hankalaa. Geenisuskimukien kehityeiiä onkin havaitu, etä eri lajien väliies riiseymäs ovas
luonnoiia melko yleiiiä. Lähilajeihin kuuluvas ykiilös voivas pariusua keikenään ja suotaa
liiäänsymiikykyiiiä jälkeläiiiä”.(Ohessa kuva sini- ja jouhisorsan ristesmästä, sivulla 74nn
Se, mitä evoluutolla tarkoitetaan riippuu siis siitä, mitä lajilla tarkoitetaan? Muta koska lajin
määritelmä ei ole sksiseliteinen, ei msöskään evoluuton määritelmä ole sksiseliteinen (ksn sn9992nn Siitä huolimata evoluutota on väitets jopa biologian selkärangaksi: ”Mikään biologiassa ei
ole järkevää paitsi evoluuton valossa” (Theoeosius Dobzhansks, 9i73nn
Lukion biologian oppikirja vuosimallia 200], Elämä (WSOY, sn26n, määriteli evoluuton seuraavaan
tapaan:
”Evoluutio tarkoitaa populaatoieen ja lajien perinnöllistä muutumista… Yksilö, jolla on jokin
mutaaton aiheutama uusi hsöesllinen ominaisuus, saataa saaea valintaedun lajitovereihinsa
verratuna… Valinta siis suosii geenejä, jotka parantavat sksilön kelpoisuutta eli ftnessiä
populaaton muihin sksilöihin verratuna… Evoluutota nimitetään msös lajinkehitskseksin
Evoluuto ei kuitenkaan ole vältämätä kehitsmistä parempaan eli eeistsstä vaan muutumista”
(lihavoint alkuperäinen, alleviivaus allekirjoitaneennn
Eli muutuminen (suuntaan mihin tahansan = evoluuto?
Itsekin uskon evoluutoon, mikrotasoiseen evoluutoon, joka on tosiasiassa vain muuntelua,
sopeutumista, ja jolla on rajansan
Kirjamme mukaan lajit siis muutuvat jaskuvait (jos smpäristöolosuhteet muutuvatn:
”Näin lajiiia sapahsuu jaskuvaa muusoisa ympäriisön oloiuheiden muutueiia”.
Aäin ei ole: Maailma on täsnnä ”eläviä fossiileja”, sellaisia, jotka eivät ole muutuneet mihinkään
ksmmeniin tai satoihin miljooniin vuosiin, vaikka smpäristöt ovat muutuneetn Hsvin monilla
fossiilisilla lajeilla on elossa olevia, kaltaisiaan lajitovereita (tästä enemmän tuonnepanann

Geenimutaatot ovat evoluutolle tärkeitä (sn7]n
”Geenimusaatos ovas evoluutolle vältämätömiä, koika niiden ieuraukiena populaatoon
muodoisuu uuiia ominaiiuukiia, joska vaikutavas lajin iopeusumiieen. – Musaatos ovas aina
iatumanvaraiiia. Pieni oia musaatoiisa on iellaiiia, etä niiisä on ykiilölle hyösyä. Oialla
musaatoiisa saai ei ole misään vaikusuisa ykiilön ominaiiuukiiin. Mones muutuneiisa
geeneiisä kariiusuvas nopeait poii joko iatumalsa, sai iikii, etä niiden suotamas uudes
ominaiiuudes ovas ykiilölle haisalliiia. Uieimmas musaatos sapahsuvas muiiia kuin
iukuioluiiia, josen ne eiväs periydy ja kasoavas ykiilön kuolleiia ” (sn7]nn
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Vastaväite: geenimutaatiot ovat parhaimmillaankin lähes merkityksetttmiä
Sukusoluissa tapahtuvat mutaatot ovat kaikkein vaarallisimpia, sillä ne aiheutavat keskenmenoja,
epämuoeostumia ja perinnöllisiä sairauksian* Muissa kuin sukusoluissa tapahtuvat mutaatot
johtavat joko ssöpään tai solujen vanhenemiseen ja niistä johtuviin rappeutaviin sairauksiin, tai
molempiinn
*Jouluun 2097 mennessä Careifssa sijaitseva Human Gene Mutaton Database oli rekisteröinst jo sli 294
000 eri tssppistä perinnöllisiä sairauksia aiheutavaa tumaDAA-mutaatoita (wwwnhgmebncfnacnuknn

Alla siteeraus tuoreesta lääketeteellisestä artkkelista, joka koskee ihomme vanhenemista:
”Mitokoneriaaliseen DAA:han ssntss toistuvast luontaisen oksieativisen stressin aiheutamia
vaurioita (=mutaatoitan, eritsisest tetsjä ja tetsn pituisia eeletoita (=poistumian, joita kutsutaan
sleiseeletoiksi ja ne ovat ksmmenen kertaa sleisempiä auringovalolle altstuvalla iholla kuin
valolta suojassa olevallan Aämä eeletot puolestaan johtavat shä lisääntsvään oksieativiseen
stressiin ja vapaieen happiraeikaalien lisääntsmiseen, jotka heikentävät solun ksksä tuotaa
energiaan Valolle altstuneen ihon mtDAA-vaurioieen määrä ei korreloi niinkään kalenteri-ikään
vaan valovaurion asteeseenn Ultravioletvalo kiihestää msös telomeerien* lshentsmistä ja johtaa
DAA-vaurioproteiinien, kuten kasvainten estoproteiini p]3:n aktvaatoonn Tämä taas johtaa joko
ohjelmoituun solukuolemaan tai siihen, etä solu siirtss nsn vanhuustlaan, jolloin se ei pssts enää
jakautumaan” (Tobin DnJn, Introeucton to skin agingn Journal of Tiiiue Viabilsy 2097,26:37-46n
*Telomeerit ovat aitotumaisten kromosomien päissä olevia niitä suojaavia DAA:n toistojaksoja, jotka
lshentsvät jokaisen solun jakaantumisen aikanan Vanhenevat solut eivät pssts enää korvaamaan
menetetsä telomeeripätkään Kun telomeeri on kulunut loppuun, kromosomi alkaa hajotan

p]3 on nsn kasvainesto-proteiini, joka pssästää solun jakaantumisen, jos DAA-kopiossa havaitaan
virhe (=mutaatonn Jos virhetä ei psststä korjaamaan, p]3 aktvoi nsn apoptoosin eli ohjelmoieun
solukuolemann Muta jos itse p53 geeniin tulee mutaato, ssntss toimimaton tai huonost toimiva
p]3-proteeinin Jos tällaiseen soluun tulee muita mutaatoita, se saa jakaantua normaliin tapaan ja
tuotaa solumutanteja, joista osa voi kehittsä ssäpäsoluiksin Esimerkiksi tupakansavu saataa
vauroitaa p53-geeniä ja johtaa keuhkossöpäänn
Huomaa, etä rappeutavien sairauksien lisäksi msös herkistsminen tartuntataueeille, kuten
tuberkuloosille ja meningokokin aiheutamalle aivokalvon tuleheukselle, johtuvat mutaatoistan
Puhumatakaan ssövistä, jotka kaikki johtuvat mutaatoistan Jos mutaatot siis aiheutavat
kueossoluissa tälläista tuhoa, miten ne voisivat aiheutaa päinvastaisia muutoksia sukusoluissa?
Siksi solut on ohjelmoitu korjaamaan ssntsneet mutaatot, etä psssisimme terveinä
maheollisimman pitkään, ja etä DAA geeneineen välitsisi maheollisimman alkuperäisenä uueelle
sukupolvellen Jos mutaatot ovat aiheutaneet elämän monimuotoisuuta ssnnstänstä
evoluutota, miksi solut on ohjelmoitu eliminoimaan nuo mutaatot?
”Mikäli musaato sapahsuu iukuioluiiia, uuii alleeli voi iiirsyä ieuraavalle iukupolvelle. Joikui
sällainen musaato voi aiheutaa ominaiiuuden, joka paransaa ykiilön iopeusumiisa
ympäriisööniä. Nämä ykiilös liiäänsyväs yleeniä muisa paremmin, ja uudenlainen alleeli alkaa
liiäänsyä populaatoiia” (sn 76nn
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Genetikan historia (ja lääketeeen tuntevat vain muutamia harvoja nsn ”positivisia” mutaatoita,
jotka tesyiiiä oloiuhseiiia saatavat aiheutaa ominaisuueen, joka parantaa sksilön sopeutumista
smpäristöönsän Aämä vähäpätöiset geenivirheet ovat useimmiten jollain tavalla haitallisia, muta
saatavat iivuvaikusukiena aiheutaa sopeutumisen tetssn smpäristöön / erikoisolosuhteisiinn
Esimerkiksi sirppisoluanemia heterotssgootsena (vain toiselta vanhemmalta peritsnän suojaa
afrikkalaisia malarialta (muta on silt sairausnn Sama koskee bakteerien antbiootresistenssiä,
hstssten DDT:n vastustusksksä tai roten varfariiniresistenssiän Mutaatosta huolimata
afrikkalaiset ovat psssneet tavallisina afrikkalaisina, bakteerit bakteereina, hstsset hstsisinä ja
rotat rotnan Genetikka ei siis tunne mutaatoita, jotka olisivat liiännees evoluuton tarvitsemaa
geneettiisä informaatosa, informaatota, joka olisi psstsnst ssnnstämään uuiia, kehityneempiä
eliöitä.
Sskssllä 2093 Keski-Suomessa nousi msrsks vesilasissa, kun muuan Viitasaaren lukion biologian
opetaja oli jätänst evoluuto-osion itseopiskelun varaan (jonka lukioasetus salliinn Tästä ssntsi
keskustelua sanomaleht Keikiiuomalaiieiian Kirjoitn vastneen ja psssin esimerkkejä
positivisista, evoluutota aiheutavista mutaatoistan Muuan kemian opiskelija esit bakteerien
antbiootresistenssiä, mikä ei tetenkään kelpaan Jsväskslän sliopiston evoluutogenetikan
professori Anneli Hoikkala esiteli aikuisten laktoositoleranssin! Muta aikuisten laktoositoleranssi
on sairaus, kuten geenivirheen löstänst, eeesmennst geneetkkomme Leena Palote totesi:
”Minusta on ironista, etä niin kutsutu sairaus onkin normaali tla”n* Ksssin Hoikkalalta, etä eikö
hänellä ole teeossa mitään ”parempaa mutaatota”n Hän vastasi: ”Koska suhtaueute evoluutoon
niin kssnisest, en halua keskustella kanssannen” Tästä on nst aikaa sli neljä vuota, enkä ole saanut
vieläkään mitään tetoa ”paremmista mutaatoista”n
Evoluuton tarvitsemaa uuta geneetstä informaatota ei voi ssntsä msöskään siten, etä jokin
DAA:n osa satumalta kaheentuu (nsn geenieuplikaaton ja etä kaheentuneeseen osaan ssntss
mutaatoita, jotka lopulta ssnnstävät uueen, toiminnallisen geeninn Tästä enemmän tetoa
geneetkko John Sanforein kirjassa Eliömaailma rappeusuu (liite 4: Voivatko geenieuplikaato ja
polsploieia kasvataa geneetstä informaatota, Datakirjat 209]nn Kirjaa voi tlata msös sähköisessä
muoeossa Datakirjasta (eatakirjatkustannusnfnn
*Raneerson Jn, Too ole to take it – Aow we know whs itms usualls onls babies who can stomach milk, New
Scientis 2002, 973;2326:93n[On ikävä tosiasia, etä moni suomalainen on lihotanut itsensä maieolla
sairaalakuntoon – tai maito (usein rasvaton eli ”kaloriton”n on ollut merkitävä osatekijän Ei ole harvinaista,
etä aikuinen suomalainen juo kaksi – jopa kolme litraa maitoa päivässän Tämä perustuu omaan,
vuosiksmmenien kokemukseen ja tuhansien potlaieen haastateluihinn Itse join viimeiset maitoni
sssskuussa 9i6in Ranskassa asumiseni vuosina en nähnst kenenkään koskaan juovan maitoan]

Mutaatiokokeet tuotvat pahimillaan kuolemaa ja parhaimillaankin pelkkiä kuriositeetteja
Aina siitä lähten (9i00-luvun alkun, kun mutaatot ”keksitin”, niitä ruvetin tuotamaan
keinotekoisest (säteils, kemikaalit, kslmä/kuumakäsitelsn siinä toivossa, etä saataisiin aikaan
evoluutota, ”kehitsneempiä” eliöitän Banaanikärpäsiä kiusatin ainakin sata vuota, kasveja
ainakin 40 vuota (nsn mutaatojalostusn, matoja, hiivaa ja bakteereja vuosiksmmenetn Tulos?
Kuolleita alkioita, epämuoeostuneita, rampoja sksilöitä – parhaimmillaankin pelkkiä
kuriositeetejä, kuten sahalaitaisia, kirjavalehtsiä koristekasvejan
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Solubiologian keskeinen dogma eli DNA ”elämän arkkitehtina ja piirustuksina” on kuollut
Lauantaina, 21 helmikuuta vuonna 9i]3 James Watsonin ja Francis Crickin kerrotaan menneen
vallankumouksellisen tsöpäivänsä kunniaksi paikalliseen pubiinn Tarinan mukaan Crick julist muille
läsnäoleville: ”Me olemme löstäneet elämän salaisuueen!” Tällä hän tarkoit sitä, etä he olivat
keksineet DAA:n kemiallisen rakenteenn
Kaksi vuota msöhemmin romanialainen biologi George Palaee lössi ribosomit ja vuosi siitä Volkin
ja Astrachan lössivät DAA:n kaltaisen moleksslin, RAA:n, joka vie viestn tuman DAA:sta
ribosomeille, joissa proteiinissnteesi tapahtuun Vuonna 9i]1 Crick muotoili solubiologian
keskeisen eogmin (censral dogman: Geneetnen informaato kulkee aina tumasta soluun, ei
koskaan päinvastoin: DAA tekee RAA:ta ja RAA tekee proteiinejan
Tämä ei ole aivan tota, muta sitä ei teeets vuonna -]1n Muta siitä joheetin, tai se aletin
smmärtää vielä laajemmin, siten etä DAA sisältää ”geneetsen ohjelman eliön rakentamiseksi” –
DAA on shtä kuin ”elämän piirustukset” (blueprins of lifenn Vielä vuonna 9i17 Watsonin toimitama
Molecular Biology of she Gene kertoi, etä ”me teeämme, etä ohjeet siitä, miten muna kehitss
aikuiseksi on kirjoitetu DAA-moleksslin emästen lineaariseen järjestskseen”n Ja vielä niinkin
msöhään kuin vn 2006 Francis Collins kirjoit kirjassaan The Language of God (Jumalan kielin: ”DAA
on hämmäststävä kirjoitus, joka kantaa kaikki ohjeet ihmisen rakentamiseksi!” – DAA tekee
RAA:ta, RAA tekee proteiineja ja proteiinit tekevät meieät!
Aäin ei kuitenkaan olen Ja kun ei ole, BIOS 9:n väite ”geenimutaatot ovat evoluutolle
vältämätömiä”, ei pieä paikkaansa; mutaatot eivät ole ”evoluuton raaka-aineita”n
Miksi DAA ei voi sisältää ”elämän piirustuksia”? Sen smmärtämiseen ei tarvita suurta
oppineisuuta: Ihminen (tai mikä eliö tahansan ei ole shtä kuin kokoelma geenituoteita eli
proteiinejan Mitä ovat sellaisen talon piirustukset, jossa on luetelo pelkistä rakennukseen
tarvitavista hirsistä, laueoista ja nauloista? Jos ksseessä on puutalo, hirret ja laueat ovat
vältämätömiä, muta eivät riitäviän Ja kaiken lisäksi, DAA:ssa ei ole suoria ohjeita läheskään
kaikkien niieen proteiinien valmistamiseksi, joita solut tarvitsevat: Geeni (DAAn ei tee RAA:ta ja
RAA ei tee proteiineja, on enemmän tota kuin smn solubiologian keskeinen eogman
Aitotumaisten eliöieen geenit koostuvat introneista ja eksoneista: Kun DAA on transkriptoitu
RAA:ksi, intronit leikataan pois, jonka jälkeen eksonit (tai osa vain niistän liimataan shteen (RAA:n
silmukointn lähet-RAA:ksin Tämän lisäksi osa eksoneista voieaan ”tuplata”n Ja vielä: Puolivalmista
lähet-RAA:ta voieaan muokata vaihtamalla joitain nukleoteikirjaimia (emäksiän tai lisäämällä
niitä (RAA:n eeitointnn Aäieen toimenpiteieen jälkeen valmis lähet-RAA ei vältämätä muistuta
kovinkaan paljoa alkuperäistä RAA-kopiotan (Eikä DAA:n emäsjärjestss siis läheskään aina muutu
proteiinin aminohappojärjestskseksinn Tästä johtuen samasta geenistä voieaan muokata jopa 91
000 erilaista lähet-RAA:ta, kuten esimerkiksi banaanikärpäsen tapauksessan Eikä RAA:n
muokkausohjeita ole kooeatu DAA:n emäsjärjestskseen (eli mutaatot eivät voi siihen vaikutaann
Entä määrääkö lopulliseen emäsjärjestskseensä muokatu RAA proteiinin rakenteen? Ei läheskään
aina: Proteiinin aminohappojärjestss määrää tavallisest sen sekuneaarirakenteen eli alfa-kierteet
ja beeta-levst ja joskus jopa sen lopullisen tertaarirakenteenn Tertaarirakenne on proteiinin
toiminnan kannalta shtä tärkeä kuin Ablos-avaimen täsmälliseen levesteen ja kulmaan jsrsitst
lovetn Jos sksikin on väärin, lukko ei aukean Usein ribosomilla tuotetu polspepteiketju (”esiproteiini”n tarvitsee kuitenkin monimutkaisia avustajamoleksslejä eli kaperoneja laskostuakseen
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lopulliseen muotoonsan Muta merkillistä on, etä täsmälleen samanlaisille polspepteiketjuille
voieaan luoea hsvin erilaisia muotoja – ja päinvastoin: erilaiset ketjut voieaan laskostaa samaan
muotoonn
Laskostumisen lisäksi, monet proteiinit tarvitsevat jatkomuokkausta, joista tavallisin lienee nsn
glskosslaato eli ”sokeroint”, jolloin muoeostuu nsn glskoproteiinejan Hiilihseraatt, kuten sokerit,
voivat muoeostaa hsvin monimutkaisia, haaroituvia rakenteita ja ne sisältävät paljon enemmän
informaatota kuin DAAn Eikä DAA:n emäsjärjestsksessä ole ohjeita proteiinien glskosslaatostan
Geneetsen kooein, DAA-kooein lisäksi onkin aletu puhua msös ”sokerikooeista”n Sokerikooeilla
vaikutaa olevan keskeinen rooli alkionkehitsksessä, sillä solukalvojen glskoproteiinit määräävät
mmn solujen jakaantumisnopeuksia, solujen välistä viesten vaihtoa, solujen orientaatota,
liikkumista ja niieen tartumista toisiinsan Peristsvää muutosta eli evoluutota voi tapahtua vain
ituraealla ja alkionkehitsksessä, jossa sokerikooeilla saataa olla paljon tärkeämpi rooli kuin
”sksinkertaisella” DAA-kooeilla (maheollisine mutaatoineennn DAA- ja sokerikooein lisäksi solussa
on muitakin kooeeja, kuten epigeneetnen kooei ja bioelektrinen kooein
Toistan kirjan argumentn:
”Mikäli musaato sapahsuu iukuioluiiia, uuii alleeli voi iiirsyä ieuraavalle iukupolvelle. Joikui
sällainen musaato voi aiheutaa ominaiiuuden, joka paransaa ykiilön iopeusumiisa
ympäriisööniä. Nämä ykiilös liiäänsyväs yleeniä muisa paremmin, ja uudenlainen alleeli alkaa
liiäänsyä populaatoiia.”
Tämä siis pätee vain hsvin ”suppeast”, niin suppeast, etä ei voiea puhua varsinaisesta
”evoluutosta”, sellaisesta, joka ssnnstää pikkuhiljaa (pitkien aikojen kuluessan tässin uueenlaisia
eliöitä, esimn kalojen kehitsstä maaselkärankaisiksin Ja kaiken lisäksi: Kirjan väite ”Aämä sksilöt
lisääntsvät sleensä muita paremmin, ja uueenlainen alleeli alkaa lisääntsä populaatossa”, on
ksseenlainen: Yksinäinen mutaato suuressa maailmassa on lähes aina tuomitu katoamaann Ja
vaikka se jossain suhteessa parantaisikin sksilön kelpoisuuta, kelpoisuueen peritsvsss, kuten jo
totesin, voi olla niinkin pieni kuin 0,004 (Kimurann Tämä siis tarkoitaa sitä, etä ominaisuuksiltaan
hieman ”parannetun” sksilön maheollisuueet saaea enemmän lisääntsmisksksisiä jälkeläisiä ei
riipu ”paremmuueesta”, vaan olosuhteista, hsvästä ja huonosta tuurista eli nsn biologisesta
kohinastan Tästä enemmän esimn smn kirjassa Eliömaailma rappeusuu (luku 6, kohinan lähempi
tarkastelunn

Ympäristi aiieutaa muuntelua (sn77n
”Ympäriisösekijäs, kusen ravinso, vaikutavas myöi geenien soiminsaan ja geenien soiminnan
iääselyyn. Tämä ympäriisön ja perimän vuorovaikusui voi periysyä joikui jälkeläiiillekin.
Eiimerkikii eräillä iammakkolajeilla on havaitu, etä nuijapäiden iaama ravinso vaikutaa
niiden kehisykieen. Ravinnoisa riippuu kehityykö niiisä aikuiiena iekaravinnoniyöjiä vai
kaiviiiyöjiä. Ravinnon käytösapa periysyy myöi niiden jälkeläiiille. –Näin myöi ympäriisön
aiheutama muunselu voi periysyä” (sn77nn
Aäin on: smpäristö voi laukaista sopeutumisreaktoita, eliöön jo etukäteen ohjelmoituja
epigeneetsiä mekanismeja (kromosomien rakenteellisia ja kemiallisia muutoksia ilman DAA:n
emäsjärjestsksen muutoksia eli mutaatoitann Aämä voivat joskus peritsä, muta siinä ksse on
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pelkästä sopeutumismuuntelusta, ei varsinaisesta evoluutosta, uusien lajitssppien ssnnsstän
Ympäristö, kuten kslmsss, voi suosia pitkäkarvaisia susia, muta smpäristö ei luo
pitkäkarvaisuueen aiheutavia geenejän

Luonnonvalinta muutaa populaaton alleelien lukusuiteita (sn71n
”Muunselun aniioisa iamaan populaatoon kuuluvas ykiilös poikkeavas soiiiisaan.Populaaton
iiiällä eiiinsyy luonnoiia kilpailua, koika eliöiden liiäänsyminen on yleeniä nopeaa. –
Kilpailuiia meneisyväs parhaisen ne ykiilös, joilla on juuri ienheskiieen ympäriisöön ja
oloiuhseiiiin parhaisen iopiva ominaiiuukiien yhdiiselmä. – Täsä evoluutosekijää kusiusaan
luonnonvalnnaksi. – Parhaisen iopeusuvas ykiilös kykeneväs suotamaan enemmän
liiäänsymiikykyiiiä jälkeläiiiä kuin muus ja niiden alleelis alkavas yleiisyä populaatoiia.
Luonnonvalinsa iuoiii niisä alleeleja, joska liiääväs ykiiöiden kelpoisuuta eli fitnessiä.
Kelpoiiimmilla ykiilöillä on iiii parai kyky iäilyä eloiia liiäänsymiiikään ait ja suotaa enisen
liiäänsymiikykyiiiä jälkeläiiiä” (sn71nn
Tämä argument kumotin jo sllä: luonnonvalinta toki toimii, muta sen ”voima” on kovin heikkon
(Vaikka se voi muutaakin populaaton alleelisuhteitan Evoluuto on kuitenkin paljon muutakin kuin
pelkkiä alleelisuhteitann Kimura siis arvioi, etä jopa ii,6 % kelpoisuueesta eli ftnesistä saataa
mennä hukkaann Ja kokonaan toinen ongelma on itse kelpoiiimman iynsy: Luonnonvalinta voi ksllä
suosia, jopa säilstää kelpoisimman, muta ei voi aikaansaaea sen ssntsän Tämän tunnust mmn
evoluutobiologi Anereas Wagner vuonna 209] suomennetussa kirjassaan Kelpoiiimman iynsy –
Evoluuton iuurimman arvoisukien raskaiiu (Terra Cognitann Wagnerin kirja ei kuitenkaan tarjoa
kelpoisimman ssntssn mitään biologisest tai geneetsest uskotavaa ratkaisuan Tämän kirjan laaja
analsssi löstss Luominen rs:n kotsivuiltan
Muuntelusta kirja mainitsee klassisen teollisuusmelanismin ja msrkksä kestävät ”superrotat”n
Msrkksä tai ei, rotat ovat psssneet rotnan Ja koivumitarit ovat psssneet koivumitareina joko
ilman ilmansaasteita tai niieen kanssan

Luku 8: Populaatoista voi väiitellen keiityä uusia lajeja
Mikroevoluutossa populaatoiien geenikoostumus muutuu (sn16n
”Ilmiösä, joiia iaman lajin populaatos muutuvas vähisellen geenikooisumukielsaan erilaiiikii,
kusiusaan mikroevoluutoksi” (sn16nn
Populaatoieen geenikoostumusten eli alleelisuhteieen vaihteluita ja niieen aikaansaamia
sopeutumisia on tapahtunut ilmeisest aina, ja sitä on tavatu sanoa muunteluksi: maailma
muutuun Muta nst muuntelulle on halutu antaa uusi nimi: mikroevoluuton Miksi? Siksi, etä
nimenmuutoksen msötä siitä voieaan johtaa evoluutoteoreetnen ”kaava”: mikroevoluuto +
paljon aikaa = makroevoluuton (Vrtn Veikkaus Os:n 9i60-luvun mainos: 9 X 2, pennit miljooniksi!”n
Kaava voi päteä veikkauksessa, muta ei reaalibiologiassa, jossa paljon aikaa on elämän vihollinen:
Mitä enemmän aikaa, sitä enemmän haitallisia geenimutaatoita ja rappeutumista ja sitä
lähempänä sukupuutoa ollaan (ksn Eliömaailma rappeusuunn
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Makroevoluutossa syntyy uusia lajeja (sn17n
”Kun populaatos ovas kehitynees niin erilaiiikii, etä eri populaatoiden ykiilös eiväs voi iaada
keikenään liiäänsymiikykyiiiä jälkeläiiiä, on iynsynys uuii laji. Uuiien lajien iynsyyn johsavaa
evoluutosa kusiusaan makroevoluutoksi. Se on ieurauisa populaatoiden mikroevoluutoisa.
Uuden lajin iynsy keisää yleeniä kauan ja on piskän kehisykien suloisa” (sn17nn
”Kaikkia niisä sekijöisä, joska eisäväs populaatoiden sai lajien ykiilöisä suotamaisa
liiäänsymiikykyiiiä jälkeläiiiä, kusiusaan lisääntymisesteiksi. Ne eisäväs ykiilöisä riiseysymäisä
keikenään, vaikka maanteseellinen eise poiisuiii. Tällöin yhdeisä lajiisa on kehitynys kakii eri
lajia. Eiimerkikii norppien erilaiisumiien olesesaan esenevän niin piskälle, etä ne kehityväs
omikii lajeikieen joikui sulevaiiuudeiia. On arvioisu, etä iioilla hisaait liiäänsyvillä
niiäkäilajeilla lajiusuminen keisää 1 – 2 miljoonaa vuota” (sni0nn
Jääkaueen olosuhteet jakoivat erään pohjoisen tkkapopulaaton kahteen joukkoonn Kun jääkausi
ja sen aiheutama isolaato päätsi, osapopulaatot olivat muuntuneet sen verran, etä ne eivät
ksenneet enää lisääntsmään keskenään (luonnollisissa oloissann ”Alkutkasta” oli ssntsnst
vihertkka ja harmaapäätkkan Biologisen lajimääritelmän mukaan ne ovat siis eri lajejan
Lajimääritelmiä on kuitenkin ainakin 96 - 97, joten tkkojen (ja monien muieenkin, kuten norppien
tapauksessan, ei pitäisi puhua makroevoluutosta eli kokonaan uueenlaisten lajitssppien ssnnsstän
Sitä paitsi: nsksteeon valossa vaikutaa vahvast siltä, etä smn 9 – 2 miljoonaa vuota ssnnstää
niin suuren geneetsen mutaatotaakan, etä ”isot hitaast lisääntsvät nisäkäslajit” ehtvät kuolla
sukupuutoonn (Geneetkot kästävät englanninkielistä termiä genetc melsdown, eli geneetnen
sulaminen, ksn Eliömaailma rappesuunn

Uusi kasvilaji voi syntyä nopeastkin (sni0n
”Uuden lajin iynsyminen on yleeniä hidai ja monivaiheinen sapahsuma. Joikui uuii kaivilaji voi
kuisenkin iynsyä nopeaiti Kromoiomiluvun moninkersaiisuminen, olivaspa kromoiomis iiten
peräiiin iamaisa lajiisa sai eri lajeiisa, on kaiveilla särkeä uuden lajin iynsyyn johsava sekijä.
Arviolsa 25 – 50 proientlla maapallon kukkakaiveiisa on moninkersaiisunus kromoiomiiso”
(sni0nn
Aäin onn Ksseisten kasvien geneetnen informaato ei silt ole lisääntsnst: Kaheessa BIOS 9-kirjassa
ei ole sen enempää informaatota kuin sheessäkäänn Siinä mielessä tämä ei ole evoluutota (jos se
määritellään geneetsen informaaton kasvunann Kromosomiluvun moninkertaistuminen
(polsploieian sitä paitsi nopeutaa geneettiisä rappeusumiisa: Kasvi, jonka kromosomisto on
tuplaantunut, rappeutuu nopeammin kuin sksinkertaisen kromosomiston omaavan Miksi? Siksi,
etä kaikista geeneistä on olemassa ”varmuuskopio”n Tuplageenit heikentävät luonnonvalinnan
ksksä poistaa sksilöt/alleelit, jotka ovat saaneet haitallisia mutaatoita, jolloin geneetsestä
rappeutumisesta (ja sukupuutostan tulee entstä varmempaa (ksn Eliömaailma rappeusuu, sn9]7 –
969nn
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Pullonkaulailmiin seurauksena vain pieni osa populaatosta jatkaa sukua (sni2n
”Tapahsumaa, joiia ykiiöiden määrä luonnonkasaisrofn sai ihmiien vaikusukieisa kutisuu
tlapäiieit muusamaan ykiilöön, kusiusaan pullonkaulailmiiksi. Myöi nykyinen
ihmiipopulaato on varhaiieiia kehisyivaiheeiiaan käynys läpi pullonkaulailmiön. Olikin
vähällä, etei koko ihmiipopulaato kuollus iukupuutoon jo ennen kuin ie läht leviitäysymään
Afrikaisa” (sni2nn
Aäin on: Asksihmiskunta on geneetsest kovin monotoninen* ja geneetnen muuntelu on
tuoreta, eräieen tutkimusten mukaan jopa vain ]000 vuota vanhaan Ihmiskunta vaikutaa niin
homogeeniseltä, etä nsksään ei puhuta enää eees roeuista, vaan ihmisrshmistän
*Tosin muuan tuore tutkimus ksseenalaistaa tämän (Tomkins, josta tuonnempanann

Avainsopeutumat maiiollistavat uusien elinympäristijen valtaamisen (sni]n
”Sopeusumiilevitäysyminen edellytää yleeniä jonkin iellaiien iopeusuman kehitymiisä, joka
mahdolliisaa uuden elinympäriisön valsaamiien sai kokonaan uuden elämänsavan
harjoitamiien. Tällaiiia iopeusumia kusiusaan avainsopeutumiksi.
Linsujen kehisyi on hyvä eiimerkki iopeusumiilevitäysymiieisä, joka mahdolliit ilman
valloisukien. Lensämiien seki mahdolliiekii esuraajojen kehityminen iiivikii iekä höyhenpeise.
Höyhenes ovas iamaa alkuperää kuin maselijoiden iuomus.” (sni]nn
Sekä suomuissa etä höshenissä on keratini-nimistä proteiinia (aivan kuten sinun ksnsissäkinnn Se
ei silt ole toeiste, etä sinun ksntesi ja lintujen sulat ovat kehitsneet matelijan suomuistan Lintujen
oletetusta kehitsksestä tuonnempanan
”Väitämiä evoluutoisa: Väise G:Musaatos ovas särkein evoluuton aiheutaja” (sn i7nn Oikea
vastaus siis on, etä väite G on väärän

Luku 9: Elämä syntyi ja keiityi merissä
Alkumaapallon olosuiteet maiiollistvat elämän synnyn (sn900n
Tässä luvussa evoluuto laajenee lopulliseen suuruuteensa, itse elämän ssntssnnTutkitaan tällaisen
evoluuton uskotavuuta hieman tarkemmin: Mitä elämän ssnnsstä teeetään/kuvitellaan:
”Elämän iynnyn ielvitäminen on biologian haaisavimpia sehsäviä. Ykii ielvitämiieen liityviisä
ongelmiisa on, etä elämän alkuajoiisa ei ole konkreettiiia sodiiseisa, kusen foiiiileja. On
kuisenkin soiienlaiiia sodiiseisa, joisa löysyy nykyiiin eläviisä eliöiisä. Kaikkien eliöiden iolus
ovas nimitäin rakenseelsaan ja soiminnalsaan pääpiirseiiiään iamanlaiiia, mikä kersoo niiden
yiteisestä alkuperästä” (sn900 n.
(Saman sivun kuvatekst kertoo, miten jotkut bakteerit ja arkeonit psstsvät elämään ssvällä
maankuoressa kovassa kuumuueessa ja paineessa, tai valtameren pohjalla tai Kuolleen meren
eritäin suolaisessa veeessän Tämä kuulemma kertoo siitä, etä alkumaapallon ”rajut olosuhteet”
eivät sitenkään olleet elämän ssnnsn kannalta maheotomatn – Olivat tai eivät, monet muut
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”olosuhteet” olivatn Eikä kukaan teeä shtään mitään ”alkumaapallon rajuista olosuhteista”,
ksseessä on naturalistnen tarinann
Siis biologian haastavimpia tehtäviä? Lieväst ilmaistun Jos tota puhutaan, elämän ssnnsn
selvitäminen on biologian kaikkien aikojen slivoimaisest haastavin tehtävän Aäin jo siitäkin sssstä,
etä emme teeä elämästä vielä kovinkaan paljoa: mitä se on? Kuka tetää? Sen verran sentään
teeetään, etä se ei olekaan moleksslien onnekasta törmäilsä jossain ”kalvopussissa”n Ja sekin on
opitu, etä tuota moleksslien törmäilsä ohjaa informaato eikä satuman Yksi määritelmä voisikin
olla, etä elämä on informaatotan Muta mistä se tuli? Kukaan ei teeä:
”Informaation alkuperä on ajan ja paikan tuolla puolen, tapahtumahorisontin takana - viimeinen
mysteeri, jota ihminen ei voi selvittää” (Aoam Chomsks, naturalist, informaatoteorian
pioneerejann
9i10-luvulla Kanava-leheessä kästin ajatusten vaihtoa evoluutostan Muuan kirjoitaja päät
heeelmätömäksi osoitautuneen keskustelun seuraavast: ”Biologialle saattaisi olla eduksi, jos se
maailman selittämisen sijasta tyytyisi tutkimaan sitä, miten luonto tänään toimii.” – Viisas
neuvon
BIOS 9:n mukaan elämän ssnnsstä on kuitenkin olemassa ”toisenlaisia toeisteita”: Kaikkien
eliöiden iolus ovas nimitäin rakenseelsaan ja soiminnalsaan pääpiirseiiiään iamanlaiiia, mikä
kersoo niiden yiteisestä alkuperästä.
Yhteinen alkuperä? Mitähän sillä tarkoitetaan? Aaturalistn mielestä sitä, etä kaikki elämä on
saanut alkunsa jostain sksinkertaisesta ”alkueliöstä”, jonka jälkeläiset alkoivat mutaatoieen ja
luonnonvalinnan joheosta erilaistua koht nsksisiä elämän muotojan Tätä oletetua alkueliötä
kutsutaan msös yhseiiekii kansamuodokii (engln Lais Univerial Common Anceisor, LUCAnn Siitä ei
kuitenkaan ole mitään havaintoja (kuten kirjammekin toteaan; kukaan ei teeä hänestä shtään
mitäänn Siitä huolimata hänestä on kirjoitetu paljon, hsvin paljon viimeisen 9]0 vuoeen aikanan
Juutalaisten, kristtsjen ja muslimien mielestä shteinen alkuperä on Luojan luomistsössä: kaikilla
eliöillä on sksi ja sama Suunnitelijan Tämä näkökulma ei ole shtään sen epäteteellisempi tai
epäloogisempi kuin joku ”LUCA”n
”Kaikkien eliöiden iolus ovas nimitäin rakenseelsaan ja soiminnalsaan pääpiirseiiiään
iamanlaiiia”: Riippuu siitä, kuinka ”pääpiirteissään” tulkitaann Lisäksi msös perusaineenvaiheunta
on ”pääpiirteissään samanlaista” – ja pitääkin ollan Aäin siksi, etä elämme samassa maailmassa:
meillä on sama aurinko, vesi, happi, tsppi, hiilieioksiei, fosfori jnen Aiieen prosessointin tarvitaan
samat perusvälineet, kuten ATP-ssntaasi-niminen protonivirralla toimiva generaatori, joka tuotaa
soluille niieen tarvitseman poltoaineen, ATP:nn
Eliömaailma on kuitenkin eritäin monipuolinen ja moninainen, eritsisest mikro-organismien
maailma: usein eroavaisuuksia on paljon enemmän kuin shtäläisssksiä: monet bakteerit eroavat
toisistaan enemmän kuin ihminen hiirestä, joilla niiläkin lienee enemmän eroja kuin
samanlaisuuksian
Kirjan argumentn (kaikkien eliöiden iolus ovas nimitäin rakenseelsaan ja soiminnalsaan
pääpiirseiiiään iamanlaiiian mukaan joskus kauan siten on siis ollut solu (LUCA?n, joka jo omasi
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nsksiset shteiset rakenne- ja toimintapiirteetn Kun evoluuto siten eteni satunnaisten
mutaatoieen ja luonnonvalinnan msötä, LUCA:n jälkeläiset saivat niieen msötä vähitellen, pitkien
aikojen kuluessa uusia toimintoja ja rakenteita, sksi solu sellaisia ja toinen tällaisian
Aäin toki voieaan ajatella, muta se on hiisorian sulkinsaa, eikä sillä ole mitään tekemistä
reaalibiologian kanssa; hspoteesi ei perustu luonnonteteieen havaintoihin eikä tutkimustuloksiin
vaan oletetuun historiaann Aäinhän kirjammekin tunnust: ”Ykii ielvitämiieen liityviisä
ongelmiisa, on etä elämän alkuajoiisa ei ole konkreettiiia sodiiseisa, kusen foiiiileja.” Kirja
sssllistsskin tässä loogiseen virhepäätelmään: Ensin se tunnustaa historiallisten toeisteieen
puuteen, muta silt vetoaa oletetuun historiaan (eli shteiseen kantamuotoonnn
Se siitän Seuraavaksi BIOS 9 väitää saaneensa säätlatetoja noin 4000 miljoonan vuoeen takaa:
”Sasees piiikaiivas autosa maankuorsa ja irrottivas iiisä erilaiiia mineraaleja, ja lopulsa veii säytti
maankuoren iuures alsaas.” (sn900nn Ao commentsn

Elämän syntyä eielsi pitkä kemiallinen evoluuto (sn909n
”Elämän arvellaan iynsyneen kolmeiia vaiheeiia. Eniin kaaiukehäiiä olleiisa epäorgaaniiiisa
aineiisa muodoisui hiileisä rakensuvia ykiinkersaiiia orgaanisia yhdiiseisä, elämän
rakennuiaineisa. Näisä olivas eiimerkikii DNA:n, RNA:n ja proseiinien rakenneoias. Täsä
vaiheta, joiia epäorgaaniiiisa aineiisa iynsyi vähisellen orgaaniiia aineisa, ianosaan
kemialliseksi evoluutoksi.
Seuraavaiia vaiheeiia nämä elämän rakennuiainees liityiväs yhseen, jolloin muodoisui iioja
jättimolekyylejä: eniin DNA:sa ja iiten ien ohjeiden mukaan iynsyneisä proseiineja.
Kolmanneiia vaiheeiia jättimolekyylis keräänsyiväs kalvon iiiälle, joka erotti ne
ympäriisöisä. On havaitu, etä iuures orgaaniies molekyylis, kusen raivas, sartuvas helpoit
kiinni soiiiinia ja muodoisavas kalvoja, joiisa edelleen muodoisuu piiaroisa. Pisaran pinsa
vaisaii iolukalvoa, iillä ie voi vaikutaa aineiden kulkuun piiaran iiiään ja iielsä uloi. Kun
piiaran iiiälle kersyi nukleiinihappoja ja proseiineja, voidaan alkusolun – ja elämän – ajasella
iynsyneen” (sn909nn
Samalta sivulta löstss perinteinen tulivuori/salama/meteoriitpommitus/valtameri-kuva
perinteisen tekstnsä kera:
”Maapallon pinsa oli kauan alittiina voimakkaalle ulsraviolettiiäseilylle, ialamoinnille ja
meseoriittipommisukiille. Myöi sulivuoren purkaukiia* oli jaskuvait. Kaikki edellä mainisus
sapahsumas soimivas energianlähseinä*, jolloin kaaiukehän epäorgaaniies ainees iaatoivas
reagoida keikenään. On myöi mahdolliisa, etä veii ja mones muus orgaaniies molekyylis
sulivas maapallolle meseoriittien mukana. Reaktoiden ieuraukiena meriin alkoi kersyä DNA:n ja
proseiinien rakenneoiia, elämälle vältämätömiä yhdiiseisä.”
*Melkoinen osa tulivuorikaasuista on kemialliselle evoluutolle msrksllistä hiilieioksieia (ksn allenn Tekstssä
mainitut tärkeät energian lähteet toimivat samalla msös tuhonlähteinä (ksn allenn

Kaikki slläesitetst arvelus ovat mielikuvituksen tuotetan Kuvitellut ”rakentavat kemialliset”
reaktot ovat fssiikan ja kemian lakien vastaisian Oppikirjojen kirjoitajien arvovalta kuitenkin antaa
oppilaieen silmissä näille arveluille ”teteen säeekehän”: Sen tästss olla tota, koska opetaja sanoi
niin ja kirjassakin niin lukeen
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Perustelen lshsest:
Kaasukehän (hapetoman!n olesesuiisa epäorgaanisista molekssleistä, kuten hiilimonoksieista
(häkän, veesstä, metaanista, ammoniakista ja vesihösrsstä saatoi ssntsä salamoinnin,
ultravioletsäteilsn jnen vaikutuksesta pieniä orgaanisia moleksslejä, kuten aminohappoja (ksn
Millerin koe sn 990nn
Aäin on saatanut tapahtua (jos ilmakehä* ja säätla oli slläkuvitellun kaltainennn Muta:
”Seuraavassa vaiheessa nämä elämän rakennusaineet liitsivät shteen, jolloin muoeostui iioja
jättimolekyylejän” Tämä menee jo valehtelun puolellen Miksi? Siksi, etä kuvatekstn mukaan
”Reaktoieen seurauksena meriin alkoi kertsä DAA:n ja proteiinien rakenneosia, elämälle
vältämätömiä sheisteitä” (siis isoja jät- eli makromoleksslejänn Ja huomaa, etä tämän luvun
otsikko kuuluu: ”Elämä ssntsi ja kehitsi meressä” (verbi ei siis ole oletusmuoeossa, kuten
”saatoi” tai ”ehkä”nn
*Alkuilmakehän oletetusta hapetomuueesta tuonnempanan

Meri (vesi) on se vihoviimeinen paikka, jossa jätkokoisia, monimutkaisia biomolekyylejä kuten
proteiineja, DNA:ta ja RNA:ta voisi syntyä – ja vieläpä itsestäänn Miksi? Jokaisen, joka vähänkin
tuntee kemiaa, pitäisi tetää tämä: Proteiinit kootaan aminohapoista ribosomilla solun sisällä,
suojatuissa ”erikoisolosuhteissa” (solun sisällä ei esimn ole juurikaan nsn vapaata vetä, kuten
meressänn Aminohapot ovat vesiliuoksessa melko stabiileja, eivätkä reagoi toistensa kanssa
muoeostaakseen proteiinejan Sitä varten ne pitäisi aktvoiean Salama tai uv-säteils voi tosin joskus
suoritaa tällaisen ”viritsksen”n Muta: aktvoitu aminohappo reagoisi välitömäst vesimoleksslin
kanssa, ellei sen ksljessä satuisi olemaan toista aminohappoa, joka olisi msös aktvoitu täsmälleen
samaan aikaan (ja oikeasta paikastann Ja vaikka muutamat aminohapot onnistuisivatkin
muoeostamaan lshsen pepteiketjun, proteiinin esiasteen, se hajoaisi melkein samantenn Miksi?
Siksi, etä kaikki epäorgaanisen kemian reaktot ovat käänteisiä ja luonto entropian lain mukaisest
psrkii tasapainoon: Kun kaksi aminohappoa liitss shteen, reaktossa vapautuu sksi vesimoleksslin
Puhutaan nsn eehseraatoreaktostan Jos ssntsnst pepteiketju jää vapaast vesiliuokseen, se joutuu
lämpöliikkeessä olevien vesimoleksslien pommituksen kohteeksin On lasketu, etä 20-asteisen
veeen moleksslien keskimääräinen nopeus (nsn Brownin liiken on reilust sli 2000 km/t
(kaksituhatann Kun vesimolekssli osuu sopivast pepteisieokseen, se purkaantuun Tällöin
purkauksessa vapautunut vetsatomi liitss toiseen ja OH-rshmä toiseen aminohappoon eli
palataan lähtötlanteeseen: kaksi sksinäistä, viritämätöntä aminohappoan
Sama koskee DAA:n ja RAA:n rakenneosia: Solussa RAA-säikeet ssntsvät transkriptossa DAAsäikeieen kopioinan Tällöin sstosiini pariutuu guaniinin ja aeeniini urasiilin kanssan Pariutuminen
tarvitsee kuitenkin koneiston, joka aietaa syppiemäkies oikeaan aiensoon siten, etä ne psstsvät
muoeostamaan vetssieokset sapluunan vastnemäksien kanssan Ongelma on siinä, etä
rakennuspalikat, vapaat sksitäiset nukleoteit eivät solun ulkopuolisessa vesiliuoksessa voi
spontaanist muoeostaa uuta RAA-säietä, vaikka kästetävissä olisikin sapluunan Aäin siksi, etä
syppiemäisen iisousumiipaikas ovas hydrofiliiia (vetä puoleensa vetäviän, jolloin ne reagoisivatkin
veeen eivätkä sapluunan vastnemästen kanssan Lisäksi tsppiemästen runko-osat ovat hserofobisia
(vetä hslkiviän, jolloin ne liimautuisivat toisiinsa kslki kslkeä vasten eikä mitään kelvollista RAArihmaa voisi ssntsän Ilmiön havaitsi elämän ssnnsn tutkija Aicholas Hue vuonna 2007n
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Oppikirjan samalla sivulla on kuvatekst:
”Alkuiolun olesesaan iynsyneen ieuraavalla savalla: Raivamolekyylis, joilla oli veiihakuinen ja
veiipakoinen pää, järjeisäysyiväs vedeiiä kakiikerrokiiiekii kalvorakenseekii. Siten ne
muodoitvas piiaroisa meren aallokon iikieiiä ransaan. Piiaroiden pinnaisa muodoisui
alkeellinen iolukalvo, jolloin piiaran iiiään iaatoi keräänsyä DNA:n ja proseiinien
rakenneoiia.”
Asiallista tässä on ainoastaan se, etä kirja kästää oletusmuotoa: ”oletetaan ssntsneen
seuraavalla tavalla”n Jo sllämainitsemassani kirjassa Kelpoiiimman iynsy – evoluuton iuurimman
arvoisukien raskaiiu evoluutobiologi Anereas Wagner on sentään hieman rehellisempi: ”Vaikka
ajatelumme on kehitsnst huomatavast ensimmäisistä alkulientä koskevista poheinnoista, jotkin
ongelmat ovat eeelleen ratkaisematan Yksi on itsejakautuvasta kalvopisarasta alkeelliseen soluun
vievällä tellä oleva viimeinen esten Jos solun sisällä oleva RAA replikoituu nopeammin kuin solu
kasvaa, se lisääntss kunnes, kunnes solu on valmis räjähtämäänn Jos taas solu kasvaa nopeammin
kuin RAA replikoituu, sillä oleva RAA:n pitoisuus vähenee ja monet pisarat saavat tshjiä jälkeläisiän
Onnistuakseen elämän pit saavutaa tasapaino eli sen oli säädettävä replikaatota ja sen kasvua
tarkast siten, etä RAA ei replikoieu nopeammin kuin sen säiliö kasvoin 9i00-luvun teee on
jätänst tämän arvoituksen seuraavalle sukupolvelle” (sn ]6-]7nn
(Huomaa, etä tässä puhutaan RAA:sta, ei DAA:sta, kuten BIOS 9n Yleensä on uskotu, etä ensin
ssntsi sksinkertaisia RAA-juosteita ja vasta msöhemmin kaksoiskierteistä DAA:ta; on puhutu nsn
RAA-maailmastann
Aäin on: ”jätänst tämän arvoituksen seuraavalle sukupolvelle”: Eikä seuraava, 2000-luvun
sukupolvi ole päässst sen pieemmällen – Vaikka populaarimeeia, kuten Tieseen kuvaleht koetaa
silloin tällöin esitää ongelman lähes ratkaistuksi: ”Elämän reseptt tunnetaann Laboratorioissa
ssntss uuta elämää – ELÄKÖÖA ELÄMÄ” (Erikoisnumero 93/200], kansileheen tekstänn
Laboratorioissa siis ssntsi uuta elämää vuonna 200]? Toeellako?Aiheta käsitellään artkkelissa,
joka on otsikoitu ”ELÄMÄA RESEPTIT: Kaikki ainekset teeossa – tekotapa tuntematon” (sn26-39n:
Artkkelissa kuvataan moleksslibiologi Jack Szostakin koeta vuoeelta 2003: Szostak sekoit
keskenään savihiukkasia, RAA-moleksslejä ja rasvahappojan Muutamassa tunnissa RAA-moleksslit
sitoutuivat savihiukkasiin ja rasvahapot alkoivat muoeostaa iolumaiiia veiikkeleisä, jotka
smpäröivät hiukkasetn Vesikkelit psstsivät liitämään itseensä lisää rasvahappoja, jotka saivat
rakkulat kasvamaann Kun niistä tuli riitävän suuria eli halkaisijaltaan noin 930 nanometrin
kokoisia, suskijas iaivas ne jakaansumaan. (Miten, sitä ei kerrotann
Szostak käst laboratoriossaan ilmeisest joko hiiva- tai bakteerisolun tuotamaa RAA:ta, sillä
kuten jo sllä kävi ilmi, sitä ei voi ssntsä itsestäänn Lisäksi vaikutaa siltä, etä tutkijat jotenkin
keinotekoisest ”avustvat” kalvopisaran jakaantumista? Tällaisella alkeellisella kokeella ei ole
mitään tekemistä elämän ssnnsn kanssan Melkein sama kuin jos ampuisin ilmakiväärillä koht
kuuta ja väitäisin, etä luot lensi kuuhun saakkan
Msös Szostakin kollega Steen Rasmussen srit vastaavalla menetelmällä luoea elämää ja hän
suunniteli kokeen, jossa ssntsville eliöille muoeostuisi ksks rakentaa itseäänn Leht jatkaa:
”Szostakin ja Rasmussenin tutkimusten tarkoituksena on siis aikanaan luoea keinotekoista elämään
Sitä ennen on kuitenkin otetava selville… Ehkä Rasmussen, Szostak ja heieän tutkijatoverinsa
saavat tuloksia, jotka valotavat sitä, mitä maapallolla toeella tapahtui neljä miljareia vuota
sitenn”
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Kansileheen tekst siis kertoi, etä laboratorioissa ssntss uuta elämään Aiheta käsitelevä artkkeli
kuitenkin totesi, etä tutkimusten tarkoituksena onkin vain aikanaan luoea keinotekoista elämää!
Tämähän on kuin suoraan iltapäivälehten otsikoistan Olenkin kutsunut Tieseen kuvalehseä Tieteen
Iltasanomiksin Joku, jolla ei ehkä ollut rahaa ostaa lehteä R-kioskin hsllsltä, tai ei ollut aikaa lehteen
tutustua, sai kuitenkin lehthsllsstä teeon, etä ”laboratorioissa ssntss uuta elämää” ja uskoo
siihen varmast vielä tänäkin päivänä…
Tähän liitsen kirjastamme löstss kuvatehtävä sivulta 990: Millerin ja Ureyn koe:
”Alla oleva piirroikuva eiitää Millerin ja Ureyn vuonna 1953 laborasorioiia iuoritamaa koeta.
Veiihöyryä ja kaaiua johdettiin laiipalloon, jonne kohdiisettiin iähköpurkaukiia. Viikon kulutua
kaaius jäähdysettiin ja iynsynys liuoi analyioitin. Veiiliuokieiia oli aminohappoja ja joisain
muisa orgaaniiia yhdiiseisä.”
Tusuisu kuvaiia eiisetyyn koejärjeiselyyn.
a.
b.
c.
d.
e.

Misä suskijas haluiivas ielvitää?
Mikä oli heidän hyposeeiinia?
Selisä, mihin koejärjeisely peruisui.
Mikä oli kokeen suloi?
Misä virhelähseisä kokeeieen iiiälsyy?

Kuvan mukaan kaasut olivat metaani CH4, ammoniakki AH3, hiilimonoksiei eli häkä CO, vetskaasu
H2 ja vesihösrs H2On Kirjan eeellisiin laitoksiin (painokset 9 – ]n oli päässst pujahtamaan kiusallinen
virhe: häkäkaasun asemasta olikin hiilieioksiei, CO2n Miksi Miller ja Ures eivät kästäneet
hiilieioksieia? Siksi, etä hiilieioksiein hajotessa sähköpurkauksen vaikutuksesta, kaasuseokseen
olisi muoeostunut liikaa happean Mitä happi olisi haitannut? Se selviää kirjan sivulta 903:
”Hapen ilmaansumiiella kaaiukehään oli monia särkeisä ieuraukiia. Happi reagoi
kaaiukehäiiä olleiden myrkylliisen kaaiujen, kusen hiilimonokiidin, mesaanin ja ammoniakin
kaniia. Sen ieuraukiena myrkylliies kaaius häviiiväs ja kaaiukehän kooisumui alkoi
pikkuhiljaa kehityä nykyiienlaiiekii.”
Millerin ja Uresn kokeet eeelstävät siis hapetonta ”alkuilmakehää”n Muta sellainen elää enää
vain oppikirjoissan Jo 9i70-luvulla alkoi tulla esiin toeisteita, etä planeetamme ilmakehässä on
aina ollut happean Tähän viitaavat esimn eritäin vanhoiksi ajoitetut esikambriset hapetuneet
rautamalmit, joita on löstsnst mmn Grönlannista ja Australiastan(Tästä tarkemmin tuonempanann
Mikä oli kokeen suloi? Se, etä Millerin koeputken pohjalle kertsi ruskeaa msrksllistä tervaa ja
muurahaishappoan Pienellä saannilla ssntsi msös sksinkertaisia aminohappoja, muta ei läheskään
kaikkia niitä kahtaksmmentä, joita solu vältämätä tarvitseen
Kirjan tehtäväosa siis kssss: Mitä virieläiteitä kokeeseen sisältyy? Tärkein virhelähee lienee
kokeen lähtökohta, oletus hapetomasta ilmakehästän Siinä ei siis msöskään saanut olla
tulivuorikaasua eli hiilieioksieia, CO2n* Toinen virhelähee on siinä, etä ssntsneet sksinkertaiset
sheisteet ”kootin suojaan” laiteiston alaosassa olevaan säiliöön, jota kipinöint ei saman ten
hajotaisi niitä harvoja aminohappoja, joita saatin ssntsmäänn

9i
*Kun Millerin kokeita msöhemmin toistetin hiilieioksieipitoisessa kaasuseoksessa, ei saatu ssntsmään
juuri mitään mielenkiintoistan (Ksn esimn Zahnel smn: Earthms Earliest Atmospheres, Cold Spring Harbor
Peripectvei in Biology, June 23, 2090nn

Mitä itse oletetuun ”alkuliemeen” tulee, britäinen geokemist Jim Brooks kirjoit siitä vn 9i1]
ilmestsneessä kirjassaan The Origin of Life (sn991, suomn Näin alkoi elämä, Sanan Kirjat 9i17n:
”Jos sellaista olisi maapallolla joskus ollut pitkähkön aikaa, olisi siihen kertsnst suhteellisen
runsaast tsppipitoisia orgaanisia sheisteitä (aminohappoja, nukleiinihapon emäsosia jnennn Aiistä
olisi toeennäköisest ssntsnst huomatavia määriä mtsppipitoista koksiam, jota olisi säilsnst monissa
prekambrisissa kerrostumissan (Tällaista mkoksiam saaeaan normaalist kuumennetaessa runsaast
tsppeä sisältäviä aineitann Runsastsppisiä aineksia ei ole kuitenkaan vielä löseets varhaisen
prekambriajan kivilajeistan Aästää olevan tässin päinvastoin: varhaisen prekambriajan
orgaanisessa aineessa on suhteellisen alhainen tsppipitoisuus (alle 0,9]%nn” (Enkä ole kuullut, etä
tuota ”koksia” olisi senkään jälkeen löseetsnn (Palaan Brooksin kirjaan tuonnempanann
”Nykyiiin ajasellaan, etä elämä on iynsynys maapallolla vain kerran. Kaikilla maapallolla
savasuilla elämänmuodoilla on iiii yhseinen alkuperä” (sn902nn
Miksi näin ajatellaan? Siksiköhän, etä sheestäkin elämän ssnnsstä on tullut niin suuri teteellinen
ongelma? Jos elämää olisi ssntsnst useita kertoja, esimn kolmest, ongelma olisi kolminkertainenn
”Vanhimmas elämän merkis on löydety Grönlanniisa. Ne ovas noin 3,8 miljardia vuota
vanhoja, ja niisä voidaan pisää eräänlaiiina hyvin karkeina veriioina eniimmäiiiisä eläviisä
ioluiisa” (sn902nn
Tällä viitataan Grönlannin Ishuan kivilajien orgaaniseen ainekseenn Brooks: ”Orgaaninen aines
Ishuan kivilajeissa on hsvin vaikeast tulkitavissan Ei voiea sanoa jsrkäst, etä elämää oli (tai ei
ollutn noieen kivilajien ssntsaikoina, sillä väiteellä ei ole selviä luonnonteteellisiä toeisteita”
(sn99]nn Jos aines on hsvin vaikeast tulkitavaa, miten teeetään, etä se eeustaa ”ensimmäisten
solujen karkeita versioita”?
”Koika ilmakehäiiä ei suolloin vielä ollus osionia, nämä bakseerejakin alkeelliiemmas eliös
olivas alttiina ulsraviolettiiäseilylle, mikä aiheutti niiden perimäiiä runiaait musaatoisa.
Musaatos suottivas uuiia ominaiiuukiia, joiisa luonnonvalinsa iuoii iopeusumiien kannalsa
parhaisa. Näin biologinen evoluuto iaatoi alkaa” (sn902nn
Tämä on korkeamman luokan toiveajatelua: Mutaatokokeita on siis tehts sli sata vuota ja ne
kertovat aivan jotain muuta kuin mitä kirjamme väitään – Muta ainahan voi kuvitella, etä joskus
silloin hsvin kauan aikaa siten, kun maailma oli erilainen… Sillä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä
biologian eikä luonnonteteieen kanssan Mutaatoista tuonnempanan Kukahan muuten tetää, mitä
olivat nuo ”bakteerejakin alkeellisemmat eliöt”?
”Elämän kehisyihiisoria ei ole ollus iuoraviivaiisa, vaan iiinä on ollus monia erilaiiia polkuja ja
umpikujia. Evoluutolla ei myöikään ole pyrkimyisä minkäänlaiieen säydelliiyyseen, määrätyyn
iuunsaan sai päämäärään” (sn902nn
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Kuitenkin, hieman aikaisemmin, sivuilla 71 – 1] kerrotin, miten luonnonvalinta suosii, miten
luonnonvalinta ohjaa, miten se karsii, suuntaa jnen

Fotosynteesin keiityminen merkitsi valtavaa keiitysaskelta (sn903n
”Merkitävä harppaui elämän kehisykieiiä sapahsui noin 3 miljardia vuota iiten, kun
fotosynteesi eli auringon valon avulla sapahsuva yhseytäminen kehityi. Bakseeriiolujen iiiälle
muodoisui fosoiynseeiiiiä sarvitavia väriaineisa, kusen leitviireää eli klorofylliä, joka pyisyi
iisomaan auringon valoenergiaa. –Auringon valoa hyödynsäväs bakseeris olivas
syanobakteereja, myöhemmin iynsyvien viherhiukkaisen edelsäjiä” (sn903nn
”Fotossnteesi eli valoenergian muutaminen kemialliseksi energiaksi on eliökunnassa laajalle
levinnst taito*: fotossnteetset prokarsoott ja eukarsoott bakteereista leviin ja korkeampiin
kasveihin asutavat elinsmpäristöjä maaperässä ja vesissän Fotossnteetsiä arkkieliöitä** ei ole
kuitenkaan löseets, mikä viitaa siihen, etä fotossnteesi kehitsi vasta sen jälkeen, kun arkit ja
bakteerit olivat eronneet omiksi kehitsslinjoikseenn Tämä eroaminen tapahtui varhain solujen
historiassa, joten fotossnteesi on hsvin vanha ilmiön Fotossnteesissä valokvanten eli fotonien
energia muuntuu ATP:ksi ja AADPH:ksin Aämä kuluvat siten sokereieen ja muieen orgaanisten
moleksslien ssntetsoimiseen CO2:sta” (Heino & Vuento, sn920nn
*Huomaa: ”Taito”(joka ssntsi tshjästän, **arkeoneja

Orgaaninen aines on aina ssntsnst fotossnteesin kautan (Poikkeus ehkä se vähäinen osuus, mitä
kemolitotroft tuotavat, tai mitä tuotvat kuviteellisen alkuilmakehän uv-säteils ja salamointnn Eli
ilman fotossnteesiä täällä olisi vain kemolitotrofsia bakteereja ja arkkieliöitän Tota siis on, etä
”merkitävä harppaus” tällaisesta elämän monotonisuueesta sen moninaisuuteen ja
monipuolisuuteen on fotossnteesin ansiotan
Muta: Väite ”kun fotossnteesi eli auringon valon avulla tapahtuva shtestäminen kehitsi”*, ei
nsksteeon valossa vaikuta lainkaan uskotavaltan Aäin siksi, etä mitkään sunnesus
fotossnteesisssteemit eivät voi kehitsä jostain sksinkertaisimmista sssteemeistä (ei pienin, eikä
suuremminkaan askelinn; fotossnteesi(tn on ”kaikki-tai-ei mitään” sssteemi, nerokkaast
integroitunut järjestelmän** Fotossnteesien tästsi ssntsä kerralla ja tässin toimintavalmiina, ei
vähitellen jostain ei-fotossnteesistän Fotossnteesin valoreaktos ja siihen kiinteäst linkitsnst
Calvinin iykli (kuin msös sitä hsöesntävä Krebiin iyklin lienee sksi kaikkein monimutkaisimmista
integroieuista biokemiallisista järjestelmistä**, reaktosarja, jossa valoenergia muunnetaan
sähköksi, siten AADPH- ja ATP-molekssleiksi, joieen energialla tuotetaan ensin sokeria, siten
amino- ja rasvahappoja jnen Sssteemi perustuu kvantmekaniikkaan, ilmiöön, jonka muutamat
ihmiskunnan nerot lössivät vasta 9i20-luvullan
*Fotossnteesinkin tapauksessa kehitsmisellä tarkoitetaneen uusearvinistsen teorian mukaista
satumanvaraisten mutaatoieen ja luonnonvalinnan aikaansaamaa vähitäistä, pienten perätäisten
askelten kehitsstä sksinkertaisesta monimutkaisempaann
**Integroitu monimutkaisuus tarkoitaa monien osien muoeostamien kokonaisuuksien mitavaa
shteistoimintaan

Kaikki levät ja kasvit sekä monet ssanobakteerit kästävät veteen perustuvaa ja happea tuotavaa
kaksinkertaista, sarjaan kstketsä järjestelmää, fotosssteemi skköstä (FS 9n ja fotosssteemi
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kakkosta (FS 2nn Kuitenkin, ainakin purppurabakteerit, viherbakteerit, heliobakteerit* sekä jotkut
ssanobakteerit kästävät vain jompaakumpaa, skköstä tai kakkosta (joieen rakenne ja toiminta
poikkeavat joissain sksitsiskoheissaan kasvien FS skkösestä ja kakkosestann Aiissä elektronien
lähteenä kästetään veeen sijasta esimn rikkivetsä (H2Sn alkuainerikkiä (S0n tai ferrorautaa (Fe2+nn
(Heinon ja Vuennon mukaan tällaisten bakteerien fotosssteemit ovat ”suhteellisen sksinkertaisia”,
sn923n Katsomme tuonempana, miten monimutkaista tuollainen suhteellinen sksinkertaisuus onnn
*Siis heliobakseeris eikä helikobakseeris.

Hsötssuhteiltaan maailman parhaat voimalaitokset toimivat vesikästöisellä kaksinkertaisella
fotossnteesillän Puun leht melkoinen teheasrspäsn Se koostuu noin 70 miljoonasta solusta, joissa
jokaisessa on noin 30 – 40 viherhiukkasta eli kloroplasta ja jokaisessa kloroplastssa on noin 600
miljoonaa klorofslli- eli lehtvihreämolekssliän Jo tuon teheasrsppään sksitäinen liukuhihna,
viherhiukkanen on palautumatoman monimutkainen kokonaisuus (kaikki tai ei mitään-sssteeminn
Tämä tarkoitaa sitä, etä sen evoluutota ei voiea johtaa sen komponenten fssiikasta ja kemiasta
eikä vetoamalla johonkin aikaisempaan ja mukamas sksinkertaisempaann
”Tietsjen periaateellisen tason maheotomuuksien* tunnustaminen loi perustan eräille fssiikan ja
kemian pääperiaateillen* Samoin sen tunnustaminen, etä eläviä olentoja ei voiea smmärtää
fssiikan ja kemian perustalta ei suinkaan rajoita smmärrsstämme elämästä vaan ohjaa sitä oikeaan
suuntaan” (Michael Polansi, aikansa tunnetuimpia kemistejä ja flosofejan Science 9i61, 960:930192nn*Tällä Polansi tarkoit ikiliikkujaa ja alkemiaa, sitä etä lsijsstä voitaisiin valmistaa kultaan
Fotossnteesi, shtestäminen, jossa veeestä ja hiilieioksieista valmistetaan ”raakasokeria” koostuu
kaheesta osasta, valo- ja pimeäreaktoistan [Yksinkertaistetuna perusreakto menee: nH2O + nCO2
+ valo  (CH2Onn + nO2n] Käsitelen ensin lshsest valoreaktoita:
Vetä elektronien läheteenä kästävissä ssanobakteereissa, levissä ja kasveissa toimii siis kaksi
sarjaan kstketsä järjestelmää: FS 9 ja FS 2n Molempien pit olla täsmällisest paikoilleen
asennetuina ja toimintavalmiina het alussan Valokvanten energialla niieen reaktokeskukset
tuotavat sähköä (elektroneja ja protonejan hajotamalla vetä (jolloin ssntss msös happeann
Veeestä saaeulla sähköllä tuotetaan suurienergisiä, viritetsjä AADPH- ja ATP-moleksslejän Aiieen
energialla hiilieioksiei liitetään ]-hiiliseen (]Cn, ribuloosi-9,]-bifosfaat –nimiseen ”alkusokeriin”n
Ssntsneet 6-hiiliset (6Cn sokerit hajotetaan het kaheeksi kolmihiiliseksi ”perussokeriksi” (trioosinn
Osasta jatkojalostetaan mmn sakkaroosia, tärkkelsstä sekä rasva- ja aminohappoja, osasta uuta
ribuloosi 9,]-bifostaata seuraavaa kierrosta vartenn
Sähkön eli elektronien ja protonien tuotanto alkaa FS 2:lla (2 siksi, etä se löseetin ja nimetin
vasta skkösen jälkeenn: Kun sopivan aallonpituueen (noin 610 nmn omaava fotoni iskestss
johonkin sen monista klorofsllimolekssleistä, sksi sen elektroneista viritss korkeammalle tasollen
Elektroni kuitenkin lähes saman ten ”putoaa” takaisin omalle kehälleen luovutaen saamansa
energian viereiselle klorofsllille ja tämä taas seuraavalle nsn Försterin resonanssilla kunnes energia
tunneloieaan reaktokeikukieen, jossa vesimolekssli hajotetaann FS 2:n reaktokeskuksen paikka,
mitat, asento ja arkkitehtuuri ovat tarkoin määrätst; ksseessä on säimennesyn monimuskainen
rakennen [Tämä rakenne sisältää nsn paikan informaatota (engln poiiton informatonn, jota DAA ei
kooeaa, vaan se tulee ”jostain muualta”n] Yheen valofotonin energia ei kuitenkaan riitä lujan
vesimoleksslin hajotukseenn (Jos riitäisi, eihän täällä vetä olisikaannn Reaktokeskuksen seintä,
”energian keskitämöä” kutsutaan msös kasalyyttiiekii keikukiekii ja se koostuu erikoisesta
mangaani-, kalsium-, happi- ja vesimoleksslien rsppäästän Sinne keskitetään neljän fotonin
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energian Tämä antaa keskukselle niin suuren hapetuspotentaalin, etä vesi alkaa hajota neljässä
vaiheessa hapeksi, protoneiksi ja elektroneiksin Jota H2O alkaisi hajota, sen on oltava
katalsstkeskuksessa täsmälleen määrätsssä paikassa ja määrätsssä asennossan Vain katalsstsen
keskuksen täsmällisen pikkutarkka rakenne maheollistaa tämänn Rakenne ei voi ssntsä
”vähitellen”, pienin askelin; se joko toimii tai ei toimin
FS 2* käsitää 96 proteiinisksikköä, 36 klorofslliä, kaksi feofstiniä, kaksi hemiä ja useita suojaavia
väripigmentejä (karotenoieejann Yksikkö ja kukin sen komponent on upotetu täsmälleen
määrätssn paikkaan, asentoon ja määrätssn ssvssteen viherhiukkasen tslakoieikalvollan Alberts
mn* mukaan tämä rakenne on säilsnst periaateessa muutumatomana ”miljareeja vuosia”n (Eikä
se voikaan muutua, koska sen jälkeen se tuskin toimisinn
*Albets smn, sn7i9, jossa kuvataan ssanobakteerin fotosssteemiä, joka on ”hieman sksinkertaisempi” kuin
kasvien ja levienn (Älä tulkitse tätä siten, etä ssanobakteerin fotosssteemi olisi alkeellinennn

Tämän sssteemin (FS 2n tästss kuitenkin toimia shteistsössä ja ssnkronoieust FS 9:n kanssan FS 9
on hieman erilainen, jo siitäkin sssstä, etä sen ei enää tarvitse hajotaa vetän Muta se kskenee
hsöesntämään FS 2:sta saamansa ”jäännössähkön”*n Tämän jäännössähkön potentaalia
nostetaan sen omassa reaktokeskuksessa uueen valokvantn avulla niin korkealle, etä
ferreeoksiini-niminen elektronin siirtäjä saaeaan viritetsän Viritsnst ferreeoksiini psstss siten
”energisoimaan” tärkeän AADP+-nimisen moleksslin suurenergiseksi AADPH:ksi, jolla hiilieioksiei
saaeaan liitetsä ”alkusokeriin” (joka on tuo sllämainitu ]-hiilinen ribuloosi-9,]-bifosfaatnn Tätä
hiilieioksiein liitämistä ”alkusokeriin”, kutsutaan assimilaato- eli shtestämisreaktoksin Se aloitaa
Calvinin ssklinn Calvin tuotaa 3-hiilisen ”perussokerin” (joka on siis muieen sokereieen sekä rasvaja aminohappojen raaka-ainetann
*Sstokromi-b6f –niminen elektronin siirtäjä kuljetaa FS 2:n ssnnstämän korkeaenergisen elektronin
fotosssteemi skköseenn Muta matkalla sinne se kästää osan energiasta ATP-moleksslin tuotamiseenn
Tällöin elekronin energiataso laskee, josta sssstä nimitss ”jäännössähkö”n

Fotosynteesin kehittyminen olisi ollut tulella leikkimistä
Valoa keräävän, hemoglobiinia muistutavan klorofslli-moleksslin rakentaminen vaati 97 erilaista
entsssmiä, 97 vaihetan Kaiken tästss tapahtua sarjassa, nopeast ja suojatustn Miksi? Siksi, etä
klorofslli ja osa sen esiasteista ovat suojaamatomina vaarallisia; puhutaan fososokiiiuudeisa eli
valon aikaansaamasta msrksllissseestän Klorofslli, niin kuin sen esiasteetkin, ovat siis
väripigmentejä eli ne ”imevät” itseensä valoa, energiaa aivan kuten musta auton konepelt
auringonpaahteessan Klorofslli tai sen esiasteet voivat voimakkaan valosäteilsn joheosta joutua
jatkuvaan ja liian korkeaan viritsstlaan, jos ne eivät pääse eroon liioista fotoneistaann Tästä
kästetään englanninkielistä termiä sriples isase chlorophyll, mikä tarkoitaa tetsä kvanttlaan
Tällöin ne reagoivat veeen tai hapen kanssa ssnnstäen reaktivisia ja msrksllisiä happisheisteitä
(engln reactve oxygen ipeciei, ROSnn [Eritsisen msrksllinen on nsn ”singlet-happi” (engln iingles
oxygen, joka ei kuulu ROS-rshmään, vaan on moleksslisestä hapesta, O2:sta poikkeava kvanttlan]
Evolutonistt ovat koetaneet torjua tätä argumenta esitämällä, etä koska alkuilmakehässä ei
ollut happea, siitä ei ollut vaaraa silloin kun klorofslli ssntsin Selitss on kuitenkin ontuva, koska jo
ilman happeakin osa klorofsllin esiasteista on fototoksisian* (Hapetomasta ilmakehästä

23
tuonnempanann Lisäksi vapaa (karkuun päässstn triplet state-klorofslli on jo itsessään msrksllinen
vaikkei se reagoisikaan hapen kanssan
*Sanemann, Scheer: Chloroplast pigments; chlorophslls ane carotenoies in: Raghavenera AnSn:
Phosoiynsheiii: A compreheniive Treatie, Cambriege Universits Press, ppn 44-]7, 9ii1n

Muta valmis fotosssteemi on täseellinen järjestelmä, jossa klorofsllit on siis ”upotetu” tarkkaan
järjestskseen ja asentoon suojaavien kalvoproteiinien ja karotenoieien lomaann Puhutaan
antennisheistsmästä, koska antennien tavoin tämä monimutkainen shtsmä sieppaa ja välitää
fotonejan (Ae siis sisältävät nsn paikan informaatota, joka ei tule DAA:stann Jäähestmen tavoin
tämä sheistsmä psstss tavallisest siirtämään liian energian muuallen (Ennen kuin tesin tämän,
ihmetelin usein, etä vaikka oma nahkani palaa keskikesän auringossa alle tunnissa, miksi puieen
leheet eivät kärvennsnn Evoluuton kannalta tähän liitss sellainenkin ongelma, etä
antenniproteiinien (ja karotenoieienn olisi pitänst ssntsä ennen klorofylliän Ilman
antenniproteiineja ja suojaavia apupigmentejä klorofsllit ja niieen palovaaralliset esiasteet
kärventäisivät itsensä ja koko viherhiukkasen keskipäivän paahteessa – ilman happeakinn Muta
mitä solu olisi tehnst antenniproteiineilla ja karotenoieeilla ennen kuin klorofslli kehitsi?
Tarpeetomat proteiinit olisivat luultavast tarkertuneet toisiinsa, sakkautuneet ja msrkstäneet
koko solunn
Koska suojaamatomat klorofsllit ja niieen esiasteet saatavat liian voimakkaan valon vaikutuksesta
joutua sllämainituun palovaaralliseen triplet-tlaan, ne vaatvat tässaikaikaista suojausta,
biologista palomuuria het niieen ssnteesin alusta alkaenn Tämän tehtävän suoritavat nuo 97
sllämainitua entsssmiä, jotka rakentavat klorofsllin sen esiasteista: het kun entsssmi 9 on tehnst
tsönsä, paikalla pitää olla entsssmi 2, joka otaa substraatn haltuunsa ja jatkomuokkaa sitän Jos
seuraavan vaiheen entsssmiä ei ole paikalla, suojaton substraat ”palaa”n Miten kaikki 97
entsssmiä satuivat ssntsmään shtä aikaa, vaikka teorian mukaan ensin pit tapahtua jonkin
aikaisemman geenin kaheentuminen ja sitä seuraavat, kentes miljoonia vuosia vaatneet
mutaatot ja valintakierrokset, jota olisi saatu aikaan seuraavan vaiheen entsssmin geeni?
Valoreaktoissa vesi siis hajotetaann Msös tällöin ssntss msrksllisiä happisheisteitä:
Vesimolekssleistä (H2On ei näet ssnns het tavallista molekslääristä happea (O 2n, vaan eritäin
reaktoherkkää atomista happea ja shtä msrksllistä vapaata OH-raeikaalian Happiraeikaalien takia
eritsisest FS 2:ssa pitää olla valmiit järjestelmät, jota vesimoleksslien hajotus tapahtuu pareitain,
lähellä toisiaan, jota ssntsneet atomiset hapet voisivat reagoiea toistensa kanssa ja muoeostaa
msrkstöntä molekslääristä happean
Jo sllämainitun singlet-hapen lisäksi ainakin FS 9:n reaktokeskuksessa ssntss msös nsn
superhappea (engln iuperoxide, kemiallinen ssmboli O-2nn Väärässä paikassa, väärään aikaan ja
väärinä pitoisuuksina superhappi on eritäin msrksllistä ja siksi pitää olla olemassa sssteemi, joka
neutraloi senn Tehtävän hoitavat superoksieieismutaasi-nimiset monimutkaiset entsssmit, joita on
suuri ja monipuolinen joukkon Ae tekevät superhapesta vetsperoksieia (H 2O2nn Muta väärässä
paikassa sekin on msrkks, joka pitää neutraloiean Sitä varten on olemassa peroksieaasi- ja
katalaasi-nimisiä entsssmejän Esimerkiksi katalaasi koostuu sli ]00 aminohaposta ja jo sen geenin
emäsjärjestsksen löstsmiseen satunnaishaulla tarvitaisiin monen universumin resurssitn (Jo saean
aminohapon suuruisen proteiinin oikean aminohappojärjestsksen satumalta löstsmisen
toeennäköissss on 9/90930 eli maheoton tässä universumissa, jossa oletetaan olevan korkeintaan
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90i0 vetsatomian (Tästä enemmän mmn Anereas Wagnerin kirjassa Kelpoiiimman iynsy sekä siitä
tekemässäni analsssissa, joka löstss siis Luominen rs:n kotsivultann
Msös superoksieieismutaasien, peroksieaasien ja katalaasien pit olla paikalla het alussa, muuten
solu olisi msrkstsnstn Muta ennen fotossnteesiä niitä ei voinut olla, sillä niitä ei tarvitu ja niistä
olisi ollut pelkkää haitaa, merkitävää haitaa (eli kilpailueeun, ftnessin menetsstänn
Mitä vapaisiin happiraeikaaleihin tulee, huomautan, etä pieninä pitoisuuksina ja oikeissa paikoissa
ne toimivat vältämätöminä solujen välisen viestnnän molekssleinän Aiitä ssntss msös
mitokonerioissa sokerin palaessa veeeksi ja hiilieioksieiksi ja ne tästss eliminoiea sieltäkinn
Pitemmitä puheita totean vain, etä puheet fotossnteesin kehitsmisestä ovat osa materialiststa
luomiskertomusta, joka on ristriieassa nsksisin voimassaolevien fssiikan ja kemian
lainalaisuuksien kanssan
Fotossnteesin valoreaktoihin liitss siis vältämätömänä jatkotoimintona hiilen talteenoto ja
Calvinin ssklin Valoreaktot tuotavat siis pelkkiä ”energiamoleksslejä”, ATP:tä ja AADPH:ta,
”nalleja”, jotka pian räjästäisivät solun, ellei niitä kulutetaisi kontrolloieust Calvinin ssklissän
Tämä sskli vaati 99 entsssmiä (i tai 90 ei riitänn Suurin (noin 61 000 ealtonia*n ja monimutkaisin
niistä on rubiico, joka aloitaa ssklin liitämällä hiilieioksiein ]-hiiliseen ”alkusokeriin”, ribuloosi9,]-bifosfaatinn Rubisco lienee massasksikköinä mitatuna koko biosfäärin sleisin entsssmi, joka
tästää puolet viherhiukkasestan Aäieen kaikkien 99 entsssmin pit ssntsä samanaikaisest
valoreaktoieen kanssa, sillä niieen on toimitava ssnkronoieustn
*Dalton on massasksikön mita, 9/92 osa hiili-92 moleksslin massastan

Miten oppikirjat selittävät fotosynteesin kehittymistä?
Evoluutoteoreetkkojen vakioselitss minkä tahansa sssteemin ta eliön alkuperälle on jokin
”aikaisempi ja sksinkertaisempi”n Miten siis kasvien, levien ja ssanobakteerien kaksivaiheinen,
vetä kästävä fotossnteesi kehitsi? Tietsst sksinkertaisemmista eli ”vanhojen bakteerien”
sksivaiheisista sssteemeistä, jotka eivät perustu veeenkästöönn Ae siis kästävät elektronien
lähteenä jotain helpommin käsiteltävää aineta kuten rikkivetsä, joka hajoaa paljon herkemmin
kuin vesin Kun rikkivets hajotetaan, siitä saaeaan alkuainerikkiä + protoneja ja elektroneja kuten
veeestäkinn Koska rikkivets hajoaa helpost, ei tarvita FS 2:n vaatmaa erikoisrakenteista
katalsssikeskusta eikä kahta sarjaan kstketsä sssteemiä, skköstä ja kakkostan Jotkut bakteerit,
kuten purppurabakteerit kästävät kakkostsspin kaltaista sssteemiä, vihreät rikkibakteerit
skköstssppistän Asksinen kaksivaiheinen fotossnteesi siis kehitsi näieen shteensulautumisesta
pienin muunnoksinn Aiistä ehkä tärkein on FS 2:n katalsstsen keskuksen veeen hajotuksen
maheollistava täsmärakenteinen mangaani-kalsium-happi -rspäsn Se ei kuitenkaan ole voinut
kehitsä joieenkin aikaisempien ”reaktokeskusgeenien” mutaatoista, koska se sisältää paikan (ja
asennonn informaatota, jota geenit eivät kooeaan Huomaa siis, etä kaikki soluelimet, kuten
viherhiukkanen, ovat ssntsneet ja ssntsvät vain ja ainoastaan aikaisempien soluelinten klooneina:
viherhiukkaset ssntsvät viherhiukkaisista, geenien kauta tuotetaan vain kloonien kasvuun
tarvitavat raaka-aineetn
Kasvien, levien ja ssanobakteerien veeenkästöön perustuva kaksivaiheinen fotossnteesi kehitsi
siis bakteerien ”suhteellisen sksinkertaisesta” järjestelmästän Muta: jos tarkemmin tutustuu
esimerkiksi purppurabakteerin antennikompleksien ja reaktokeskuksen rakenteeseen ja
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toimintaan, ei se vaikuta shtään sen vähemmän monimutkaiselta kuin kasvien kästämä
fotosssteemi 2; se on vain hieman erilainenn Jos siihen siten lisätään esimerkiksi vihreieen
rikkibakteerien kästämä tsspin 9 kaltainen fotosssteemi, on shteenliitsmä tetsst
”kehitsneempi” kuin 9 ja 2 erikseenn Joieenkin mielestä tämä riitää kasvien fotossnteesin
evoluuton selitskseksin Esimerkiksi Maeiganilla* ei ole tarjota mitään kelvollisempaa: Kirja toteaa
ensin, etä purppurabakteerien fotossnteetnen reaktokeskus muistutaa ssanobakteerien FS
2:ta, vihreieen rikkibakteerien ja heliobakteerien FS 9:tän Kirjan mukaan on viiteitä siitä, etä nämä
bakteerit ssntsivät jopa ]00 miljoonaa vuota ennen ssanobakteerejan On siis ilmeistä, etä
muuhun kuin veeen hajotukseen perustuvat, happea tuotamatomat fotossnteesit kehitsivät jo
hsvin varhaisessa vaiheessan Ssanobakteerit siten lainasivat ne eeeltäjiltään ja kehitvät niistä
veeen hajotukseen perustuvan, happea tuotavan moeernin fotossnteesinn
Tämä ei ole muuta kuin lshsen peiton jatkamista ompelemalla siihen toisesta päästä leikatu pala,
vaikka pala pitäisi saaea jostain muualtan Evoluutoteoreetkkojen, säistääkseen uskotavuutensa,
pitäisi psstsä selitämään mekanismi, jolla purppura- ja rikkibakteerien monimutkaiset
fotosssteemit alunperin kehitsivät; todistamisen taakka on väitteen esittäjällän
*Maeigan smn, sn]i0n

Hapen lisääntyminen joit soluiengityksen keiitymiseen (sn904n
Oliko ”alkuilmakehä” siis hapeton?
”Ennen hapen liiäänsymiisä sumatomas eliös olivas iaanees elinsoiminsoihinia vaaditavan
energian käymisreaktoista, joiiia happea ei sarvisa. Kaikki sumatomas eliös olivas soiiin
ianoen anaerobisia eli hapetomiiia oloiuhseiiia eläviä, ja happi oli niille myrkkyä. Hapen
vapausuminen veseen ja vähisellen ilmaan soimi uudenlaiiena valinsasekijänä evoluutoiia:
sumatomien eliöiden pit joko iopeusua uuseen ympäriisöön sai iiirsyä hapetomiin
oloiuhseiiiin. Hapelliiiin oloiuhseiiiin iopeusuville kehityi soluiengitys, uuii sapa vapautaa
energiaa. Siinä energiaa vapausuu enemmän iolun ja eliön käytöön kuin ilman happea
sapahsuvaiia käymiireaktoiia” (sn904nn
Hapen oletetusta ilmaantumisesta alkuilmakehään kästetään komealta kalskahtavaa nimeä ”Suuri
Hapetustapahtuma” (GEO: The Greas Oxidaton Evensnn* Sen pitäisi näksä mmn karbonaata
sisältävissä seeimenteissä, joita evoluuton aika-asteikon mukaan ssntsi sekä ennen etä jälkeen
tuon ”tapahtuman”n Aäin siksi, etä fotossnteesiin perustuvat prosessit sitovat ilman
hiilieioksieista enemmän hiilen kevsempää, 92C-isotooppia kuin raskaampaa 93C-muotoa: Siksi
orgaanisen karbonaatn pitäisi sisältää enemmän hiili-92-isotooppia kuin epäorgaanisenn
Fotossnteesin ilmaantumisen jälkeen ssntsneieen karbonaaten pitäisi siis sisältää enemmän
hiilen kevstä isotooppia kuin ennen fotossnteesiän Aäin ei kuitenkaan vaikuta olevan, seikka, joka
tekee koko ”Suuren Hapetustapahtuman” epäuskotavaksin Ilmiön selitäminen vaatikin ”luovaa
ajatelua”(kuten muuan Nasure´n artkkeli toteaa**nn
*Maeiganin mukaan tämä tapahtui 2,4 miljareia vuota sitenn **Kastng JnFn Ups ane eowns of ancient
oxsgenn Nasure 2006; 443:643-]n

”Raitaiset rautamalmit (ikä jopa 3100 miljoonaa vuotan: Piipitoisia raitaisia rautamalmeja (BIF,
Baneee-Iron Formatonsn esiintss laajast prekambrisissa kivilajeissan Aiihin kuuluu eritssppisiä
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kivilajeja, joissa kaikissa on rautaa ja sertän Joissain raitaisissa rautamalmeissa on mikroorganismejan Aiitä löstss säännöllisin väliajoin kerrostuneista sertjuovista, jotka sisältävät
runsaast rautaoksieian Tarkkaan katsotaessa näkss vielä ohuita rautapitoisia ja vähärautaisia
mikrojuovian Aiitä sai aikaan leväkukinta rautapitoisessa veeessä, jota aika ajoin pulppusi esiin
maan uumenistan – Vanhimmat teeossa olevat olevat raitaiset rautamalmit on tunnistetu LänsiGrönlannin kerroksista, jotka ovat noin 3100 miljoonan vuoeen ikäisiän – Arkeeisen kallioperän
raitaiset rautamalmit osoitvat, etä varhaisella prekambrisella kaueella oli aktivisest toimivia
mikro-organismejan Tämä tukee käsitsstä kasvien varhaisesta evoluutosta” (Brooks, sn990nn
Aäieen punaraitaisten seeimenten rautaoksieit ovat sleensä hematita (Fe 2O3n, joka tunnetaan
mmn verikivenä ja punamultanan Jotkut geologit ovat arvioineet, etä näihin rautaseeimenteihin
olisi sitoutunut happea jopa 20 kertaa enemmän kun mitä sitä on nsksilmakehässän* Vanhimmat
niistä on siis määritets 3,1 miljarein vuoeen ikäisiksin Hiljatain (200in erään Luoteis-Australiasta
(Hammerslesn löstsneen raitaseeimentn iäksi määritetin 3,46 miljareia vuotan** Jotkut ovat
esitäneet, etä sen happi olisi peräisin maan pinnan rautapitoisista hseroksieimineraaleista, joita
hapetoman ilmakehän voimakas UV-säteils hajot ajaen vetä pois ja ssnnstäen hematitan
Tämä hematit esiintss kuitenkin sksitäisinä kiteinä, joita ei voi ssntsä UV-valon vaikutuksestan
Muta sitä ssntss helpost, kun merenalaisen purkauksen rautapitoinen aines reagoi kslmän ja
happirikkaan veeen kanssan Aämä purkaukset ovat tapahtuneet vähintään 200 metrin ssvsseessä,
riitävässä paineessa, sillä niissä ei ole merkkejä kaasukuplistan Aiissä ei msöskään ole viiteitä
maanpäällisestä tulivuoren purkauksesta (tuhkaa, aerosoleja, hienontunuta kiviainesta smnn**
Maeigan esitelee smn Hammerslesn rautaseeimentä ja selitää, etä sen happi on peräisin
varhaisten ssanobakteerien fotossnteesistän Kirjan mukaan merissä oli tuolloin paljon rauean ja
rikin sheisteitä (FeS ja FeS2nn Fotossnteesillä tuotetu happi reagoi näieen sheisteieen kanssa ja
niistä ssntsneet seeimentt ovat näitä raitaisia rautapitoisia seeimentejän Vasta kun kaikki merien
rauta oli hapetetu, vasta sen jälkeen ilmakehän happipitoisuus alkoi nousta nn 2,4 miljareia vuota
sitenn Maeiganin mukaan ssanobakteerit ilmestsivät meriin vasta 2,7 miljareia vuota sitenn
Tämä siis tarkoitaa sitä, etä kaikkien valtamerien vesi kaikkialla oli rautapitoistan Silloin msös
raitaisia rautaseeimentejä pitäisi löstsä kaikkien merien pohjilta tasaisina kerrostuminan Aäin ei
kuitenkaan olen Jokin tässä siis mätää: Maeigan ilmeisest oletaa, etä esimerkiksi sllä mainitu
Hammerslesn esiintsmän ikä on korkeintaan tuo 2,7 miljareia vuotan Kuitenkin, kirjan
ilmestsmisvuonna 200i, esiintsmän iäksi oli määritets smn 3,46 miljareia vuotan Grönlannin
esiintsmät oli jo aikaisemmin määritets 3,1 miljarein vuoeen ikäisiksin Ja geologien mielestä maan
pinnan kivilajit olivat alkaneet jähmetsä nsksiseen muotoonsa ja oloonsa vasta 3,i – 4 miljareia
vuota sitenn Ja jos näihin rautaseeimenteihin on sitoutunut happea jopa 20 kertaa enemmän
kuin mitä sitä on nsksisessä ilmakehässä, en lainkaan smmärrä evoluutoteoreetkkojen väiteitä
hapetomasta ”alkuilmakehästä”n Jos happea oli meriveeessä runsaast jo 3,1 – 3,] miljareia vuota
siten, miten sitä alkoi päästä ilmakehään vasta sli tuhat miljoonaa vuota msöhemmin?
Parempi selitss taitaa olla, etä merenalaisten purkausten rautapitoinen aines reagoi kslmän ja
happirikkaan veeen kanssa ssnnstäen raitaisia seeimentkerrostumia sinne tänne eikä siis
tasaisest kakkien ”muinaisten merien pohjiin”n Happi tetsst on voinut olla ainakin ositain
peräisin ssanobakteerien fotossnteesistän
Geologia ei siis tue oppikirjojen väiteitä hapetomasta alkuilmakehästän Ajatus lienee ssntsnst
joskus 9i00-luvun alkupuolella niieen mielessä, jotka alkoivat spekuloiea jostain alkuliemestä ja
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kemiallisesta evoluutostan He tesivät, etä, jos ilmakehässä tai ”alkuliemessä” olisi ollut happea,
se olisi hapetanut eli pilannut maheollisen salamoinnin ja UV-säteilsn ssnnstämät pienet
orgaaniset moleksslitn Tämä on siis naturalistsen maailmankatsomuksen pohjalta ssntsnst
hspoteesin Mitään teteen havaintoihin perustuvia ssitä hapetomuueelle ei nästäisi olevann
*Oare M: Die the earls Earthms atmosphere contain oxsgen? Journal of Creaton 2090,24;9:93-94 (Oare on
meteorologinn
**Hoashi smn Primars hematte formaton in an oxsgenatee sea 3n46 billion sears agon Nasure Geoicience
200i 2 (4n:309-6n

Aerobisen, happeen perustuvan soluhengityksen evoluutio?
Toistan sllä mainitun väiteen: Hapelliiiin oloiuhseiiiin iopeusuville kehityi ioluhengisyi (sn904n.
Miten ”kehitsi”? Kukaan ei teeä; toeistamisen taakka olisi taas väiteen esitäjällän Happeen
perustuva soluhengitss, jossa sokeri hajoaa takaisin veeeksi ja hiilieioksieiksi, on paljon vaikeampi
kuin hapeton käsminenn Hapellisesta soluhengitsksestä pari sanaa tuonnempanan

Tumallinen solu syntyi tumatomien solujen sulautuessa yiteen (sn904n
”Tumallinen solu on paljon iuurempi kuin sumason iolu, ja ien iiiällä on enemmän erilaiiia
soluelimiä. Tumalliien iolun arvellaan kehityneen iisen, etä joskin pehmysieinäiies arkeonis ja
bakseeris iulausuivas yhseen. Näin perinsöainekien, DNA:n määrä kaivoi iuurekii, ja ien
ympärille muodoisui iuojaava rakenne eli tumakotelo. Siten sämä kookai iiänsäiolu nielaiii
pieniä kovaieinäiiiä bakseeriioluja, joska eiväs hajoneeskaan ien iiiällä, vaan kehityiväs
ioluelimikii.
Täsä eniosymbioosiksi kusiutua seoriaa peruisellaan iillä, etä kakii nykyiisen sumalliisen
iolujen ioluelinsä, mitokoniriot ja viieriiukkaset, muiisutavas monin savoin bakseereisa. Ne
muun muaiia pyisyväs liiäänsymään isienäiieit jakausumalla, ja niiiiä on omia geenejä”
(sn904nn
[Aoieen pehmstseinäisten arkeonien ja bakteerien pit siis molempien olla anaerobisian Msös
niieen liitosta ssntsneen suurikokoisen ”isäntäsolun” (”esiaitotumainen”n pit olla anaerobinenn
Muta ”pienten kovakuoristen bakteerien”, jotka nieltin, pit olla aerobisian]
Samalla sivulla kerrotaan vielä selvennskseksi kuvin ja sanoin, miten tuohon kuviteeliseen
anaerobiseen, ”esiaitotumaiseen” isäntäsoluun tunkeutui aerobiseen soluhengitskseen kskenevä
bakteeri, josta kehitsi mitokonerion Viherhiukkanen ssntsi kun tähän hsbrieisoluun tunkeutui
vielä fotossnteesiin kskeneviä ssanobakteerejakinn Siitä kehitsi viher- rusko- ja punaleviä ja niistä
eeelleen kasvejan Ilman viherhiukkasia jääneistä soluista kehitsivät sienet ja eläimetn (Jo
lähtökohtahspoteesi vaikutaa ristriitaiselta: Anaerobisen ja aerobisen bakteerin liito?n
Oppikirjan sivulla 990 on tähän liitsvä poheiskelutehtävä: ”Mitkä seikat puoltavat teoriaa, jonka
mukaan mitokoneriot ja viherhiukkaset ovat kehitsneet itsenäisinä elävistä bakteereista?” Muta:
Onko poliitsest epäkorrekta esitää msös päinvastainen ksssmss: ”Mitkä seikat puhuvat sitä
vastaan, etä mitokoneriot ja viherhiukkaset olisivat kehitsneet itsenäisinä elävistä bakteereista?”
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Korrekta tai epäkorrekta, seikkoja, jotka eivät puolla sitä, etä mitokoneriot ja viherhiukkaset
olisivat kehitsneet bakteereista, on enemmän kuin niitä, jotka puoltavatn
Ensin tärkeimmät seikat, jotka nästäisivät puoltavan eneossmbioosihspoteesia:
1. Mitokoneriot ja viherhiukkaset (kuten bakteeritkinn ssntsvät vain kaltaistensa jakautumisen
tuloksenan Huomaa, etä solu ei pysty rakentamaan uusia soluelimiä kuten mitokondrioita,
jos ne katoavat. (Pelkkä DAA ei siis pssts rakentamaan soluelimiä; väite DAA:sta ”elämän
piirustuksina” on harhaanjohtava – ”piirustukset” ovat muuallann
2n Mitokonerion ja viherhiukkasen kaksoiskalvo ssnnstää vaikuselman solun sisään
tunkeutuneesta pienemmästä solustan Tällöin ulkokalvo olisi ssntsnst vastaanotavan solun
plasmamembraanin invaginaatosta (sisään kuroutumisestann
3n Mitokonerion ja viherhiukkasen, kuten bakteerinkin DAA on rengasmainen ja paljas, eikä siis
ole proteiineihin kuten histoneihin sieotua (kuten aitotumaisten kromosomeissann
4n Mitokonerioilla ja viherhiukkasilla on jonkin verran omaa proteiinissnteesikoneistoa, jonka
osat kuten ribosomit, tRAA ja RAA-polsmeraasit muistutavat bakteerien vastaavian
]n Mitokonerioieen ja viherhiukkasten ribosomaalinen RAA muistutaa bakteerien vastaavaan
6n Mitokoneriot reagoivat muutamiin antbiooteihinn
7n Bakteereja elää ssmbioosissa monien aitotumaisten eliöieen solujen sisällä (esimerkiksi
termiitt ja hernekasvitnn (Ei ole kuitenkaan mitään viiteitä siitä, etä jotkut niistä olisivat
kehitsmässä mitokonerioiksi; niillä on muita tehtäviänn
Mitokonerioilla ja viherhiukkasilla on omia geenejä monestakin sssstän Mitä mitokonerioihin tulee,
sksi sss on se, etä ne kästävät ositain erilaista geneetstä kooeia (aminohappokoeonian kuin
tuman geenitn Esimerkiksi ihmisellä neljällä aminohapolla (20:stän on mitokonerioissaan eri kooei
kuin tumassan (Eri lajeilla on erilaisia kooein muunnelmiann Siksi tarvitaan msös erilaiset siirtäjäRAAtn Miksi kooei on erilainen? Siihenkin nästää löstsneen sss, muta en käsitele sitä tässän
Muutunut kooei aiheutaa eneossmbioosihspoteesille melkoisen ongelman, sillä kooein muutos
on periaateessa tulella leikkimistän Toinen sss vaikutaisi olevan se, etä sekä mitokonerion etä
viherhiukkasten erikoisrakenteiset kalvot tarvitsevat muutamia eritäin hserofobisia eli vetä
hslkiviä proteiinejan Aiieen ssnteesi ja siirto vetsestä sstoplasmasta saataisi olla vaikeaan
Eläinten mitokonerioieen DAAt sisältävät melko tarkkaan 96 600 emäsparia, joieenkin kasvien
jopa 300 000n Maakasvien viherhiukkasten DAAt ovat 70 000 – 200 000 emäsparin suuruisian
Muta: ”vapaieen” bakteerien, joista niieen pit ssntsä, genomit ovat paljon, eritäin paljon
suurempia, tavallisest 3 – 7 miljoonaa emäsparia (Mbn ja sisältävät useamman tuhat geeniän Esimn
E. colilla DAA:ta on noin 4,] – ],] Mb ja geenejä noin 4]00n (Solun sisäisillä parasiiteilla, kuten
riketsioilla on pienemmät genomit, noin 9 Mb, muta ne ovat tässä tapauksessa poissuljetutnn
Miksi, miten ja mihin nämä bakteereista kehitsneet soluelimet hävitvät lähes kaiken geneetsen
materiaalinsa?
Hspoteesin mukaan ne siirsivät geeninsä tumaann Jos niin, mitkä geenit? Kukaan ei tennst, muta
niin vain väitetinn Ja msöhemmin hspoteesi saikin pientä tukea havainnoista, joieen mukaan sekä
bakteereilla etä aitotumaisilla on joitain shteisiä geenejän Tässä ei kuitenkaan ollut mitään kovin
mullistavaa; tota kai niitä on – jonkin verran: noin ]00 geeniä vaikutaisi olevan universaalisia,
”kuolematomia” sssstä, etä kaikki, sekä esi- etä aitotumaiset tarvitsevat niitän Muta mihin ne
muut tuhannet geenit noin vain häipsivät?
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Huomaa, etä eneossmbioosihspoteesi ssntsi ]0 vuota siten (9i67n, aikana jolloin geenitutkimus
oli lapsenkengissäänn Silloin, kun juuri mitään ei teeets, oli helppoa esitää kaikenlaisia
kuviteellisia skenarioita uskossa, etä siirtogeenit löstsvätn Aäin ei kuitenkaan ole käsnst:
Hspoteesin suosituimman version mukaan nuo niellsiksi joutuneet ”pienet kovaseinäiset
bakteerisolut”, joista pit tulla mitokonerioita, olisivat olleet proteobakteereja*n Muta nst kun
genomien tutkimuksista (DAA-sekvensointn on tullut halpaa ja nopeaa, proteobakteerien geenejä
ei juurikaan ole löstsnst sen kummemmin mitoeonerioista kuin tuma-DAA:sta: Esimerkiksi erään
vn 209] tehesn tutkimuksen mukaan mitokonerioieen tarvitsemat proteiinit eivät juurikaan
muistuta proteobakteerin proteiineja (ja geenejänn** Korkeintaan 90 – 20% mitokonerioieen
geeneistä muistut eees jollain tavalla proteobakteerien geenejän Samalla tutkija totesi, etä
mitokoneriot eivät vaikuta juurikaan kehitsneen: sksisoluisilla aitotumaisilla, kuten hiivalla,
mitokoneriot ovat shtä ”kehitsneitä” kuin monisoluisillan
*Proteobakteerit ovat suurin aerobisten bakteerien rshmän
**Gras VnMn Mosaic nature of the mitochonerial proteomen Proceedingi of she Natonal Academy of
Sciencei 209],992;33:90933-90931n

Jos sksitsiskoheat jätetään huomiota, tai jos niitä ei juurikaan tunneta (kuten hspoteesin
ssntsaikoihinn, voi eneossmbioosi ”suurissa ja suurpiirteisissä puiteissa” joieenkin mielestä
vaikutaa uskotavaltan Aäin mmn siksi, etä kaukaa ja hämärässä katsotuna mitokoneriot ja
viherhiukkaset ovat ehkä suurin piirtein samannäköisiä kuin jotkut bakteeritn Kuitenkin, jos
mentäisiin sksitsiskohtin, aiheesta voitaisiin teheä kokonainen kirja: Samankaltaisuuksiakin toki
on, muta eroavaisuuksia on paljon enemmänn Alla pari esimerkkiä:
Kaikkien kolmen eliörshmän (bakteerit, arkeonit ja aitotumaisetn solukalvot (ulko- ja sisäkalvotn
ovat rakenseelsaan samankaltaisia, muta kemialsaan hsvin erilaisian Esitumaisten kalvoista
puutuuu aitotumaisille ominainen ja tärkeä kolesterolin Esitumaiset eivät kskene monimutkaiseen
kolesterolissnteesiinn Aiiltä puutuvat msös glskoproteiinit ja proteoglskaanit eli kalvomoleksslit,
joissa on proteiini- ja sokeriosia, jotka ovat vältämätömiä monisoluisten eliöieen solujen välisessä
viestnnässän Mitä tumakoteloon tulee, se koostuu kahdeisa päällekkäiieisä lipieikaksoiskalvosta
ja sitä pitää koossa sisemmän kalvon sisäpintaa verhoava lamiiniproteiinien verkkon Verkko toimii
mmn kromatinin kiinnitsmisalustana sillon kun DAA:ta transkriptoieaan lähet-RAA:ksin (LähetRAA ssötetään saman ten ulos kotelossa olevan tumahuokosen kauta; transkripto tapahtuu
”portlla”nn Miten esitumainen solu oppi valmistamaan lamiiniverkkoa?
Eneossmbioosihspoteesin erään muunnelman mukaan jokin tuntematon (muta suurikokoiseksi
teeetsn pehmeäseinäinen, anaerobinen arkeoni siis sulautui shteen ensin anaerobisen bakteerin
kanssa, jolloin hsbriein genomi kasvoi ja ssntsi ”esiaitotumainen” solun Siten se nieli
”kovakuorisen” aerobiien bakteerin, joka ilmeisest oli jo ehtnst kehitää tehokkaan hapella
toimivan soluhengitsksen (Krebsin ssklin?nn Siten jotkut sen jälkeläisistä ”otvat sisäänsä”
ssanobakteereja ja niistä kehitsi viherhiukkaisia – tai ne saansuivas viherhiukkasiksin
Erään toisen muunnelman mukaan tuo ensimmäinen ”esiaitotumainen” nielikin ensin
ssanobakteerin ja vasta siten aerobisenn Kolmannen version mukaan jotkut esiaitotumaiset
olisivat nielleet molemmat shtä aikaa…
Ennen aitojen aitotumaisten ssntsä oli siis anaerobisia ”esiaitotumaisia hsbrieejä”n Muta pit olla
olemassa msös happea ja sokeria tuotavia ssanobakteereita, koska muuten ei olisi voinut olla
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mitokonerioksi muutuvia, hapelliseen soluhengitskseen (Krebsin sskliin?n kskeneviä aerobisia
”pieniä kovaseinäisiä” bakteerejan Aäin olen asian smmärtänstn
Aerobisen ja anaerobisen liitto – mahdoton yhtält?
Sekä valoon perustuva energian talteenoto (sokereihinn etä tallennetun energian happeen
perustuva hsöesntäminen, tuotavat siis vaarallisia happisheisteitän Ja erikoisen vaarallisia ne ovat
anaerobeillen Aäinhän oppikirjammekin toteaa: ”Kaikki tumatomat eliöt olivat toisin sanoen
anaerobisia eli hapetomissa olosuhteissa eläviä, ja happi oli niille msrkksän”* Miten siis oletetu
anaerobinen ”esiaitotumainen” psstsi otamaan sisäänsä msrksllistä happea, jota sen nielemä
aerobinen bakteeri olisi saanut sitä soluhengitsstään varten? Miten se neutraloi kaappaamansa
aerobisen bakteerin tuotamat happiraeikaalit? (Happiraeikaalikuonaa karkasi varmast msös
isäntäsolun puolelle?n Sillä tuskin oli varastossa varmuueen vuoksi valmiita antoksieanteja kuten
superoksieieismutaasian Aiistähän olisi ollut pelkkää haitaa ja eihän evoluuto eees osaa
ennakoiean Tähän en ole kenenkään havainnut otavan kantaan
*Tämä tarkoitaa sitä, etä ne eivät olleet nsn fakultativisest eli vaihtoehtoisest, vaan vältämätömäst
anaerobeja (pakollinen anaerobiann Happi siis oli niille toeellista msrkksän Peläts kaasukuoliobakteeri,
Cloisridium perfringeni on pakollinen anaerobin Kaasukuolion hoieon kulmakivi onkin slipainehappihoito
(kirurgisen reviision ohellann

Entä happeen perustuva soluhengitss? Miten se kehitsi anaerobisesta sssteemistä eli käsmisestä,
jonka hsötssuhee on alhainen? Soluhengitsksen ensimmäisessä (anaerobisessan vaiheessa
sokereja tai rasvahappoja hajotetaan ensin palorspälehapoksi (psruvaatn, jolloin saaeaan hieman
energiaa (ATP, AADPHnn Muta jos happi puutuu, muoeostunut AADPH ei voi hapetua takaisin
AAD:ksi muuta kuin pelkistämällä ssntsneen palorspälehapon maitohapoksi eli puolitain
palaneeksi sheisteeksi, jonka solu joutuu eritämään ulos, jotei se msrkstsisin
Muta jos kästössä on happeen perustuva hengitss (Krebsin ssklin, palorspälehappo ohjataan
eteenpäin ja ”poltetaan” monimutkaisessa, ATP:tä tuotavassa moleksslikoneistossa, jossa
vapautuneet elektronit siirretään lopuksi hapelle, joka palaa veeeksin Mistä ssklissä tarvitavat
kaheeksan entsssmiä kuten monimutkainen isositraateehserogenaasi tulivat?
Mitokondriolla on muutakin tekemistä kuin energian tuotanto
Bakteerista kehitsneen mitokonerion pit oppia tekemään paljon muutakin kuin poltamaan
sokeria: Sen pit oppia muuntamaan aminohappojen hajotessa ssntsvä msrksllinen ammoniakki
ureaksin Mitokonerion pit oppia otamaan osaa rasvahappojen ja steroieien (kuten kolesterolinn
ssnteesiin* sekä oppia säätelemään solun kalsiumtasapainoan Mitokonerion pitää osata valmistaa
msös tärkeitä rauta-rikkirsppäitä, jotka pitävät sllä kromosomien vakautan Jos mitokonerio toimii
tässä suhteessa huonost, sen isäntä voi muutua ssöpäsoluksin Ja sitä paitsi mitokonerio ei
vaikutakaan olevan mikään sksitäinen soluelin, vaan se on fsssisest linkitsnst/kanavoitunut
eneoplasmiseen kalvostoon, jonka kanssa se toimii shteistsössän Puheet mitokoneriosta
”kehitsneenä bakteerina” ovat pötsän
*Bakteerit, joista mitokonerion pit kehitsä, eivät siis taiea kolesterolissnteesiän

Entä viherhiukkanen, kloroplast? Se tuskin ”kehitsi” ssanobakteeristan Molemmat tosin psstsvät
fotossnteesiin, muta ovat sekä rakenteeltaan, kemialtaan etä geeneiltään kovin erilaisian Kalvot
tosin, kuten jo totesin, ovat perusrakenteeltaan samankaltaisia, muta kemialtaan kovin erilaisia:
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Ssanobakteereilla on gram-negativisten bakteerien tapaan aitotumaisista merkitäväit poikkeava
ulkokalvon Ulkokalvon ja varsinaisen plasmamembraanin välissä sijaitsee soluseinä,
pepteoglskaanikerros, joka on jäskkää ja theäsilmäistä polsmeeriverkkoan Monien bakteerien
sisällä vallitsee korkea osmootnen paine, joka voi vastata jopa autonrenkaan ilmanpainetan
Ilman soluseinää bakteeri saataisi räjähtään Miten ssanobakteerin soluseinä/kalvo-rakenne
muutui viherhiukkasen kolesterolia sisätäväksi pehmeäksi, kaksinkertaiseksi solukalvoksi?
Viherhiukkasista puutuu ssanobakteereille ominaiset ikosaeerin* muotoiset partkkelit,
karbokiyiomis, joieen pinnalle hiilieioksieia ilmasta sitovat rubiscoentsssmit on sijoitetun Tämä
tehostaa niieen fotossnteesiän Miksi viherhiukkanen luopui niistä? Aiitä onkin sritets siirtää
kasveihin, jota ne saataisiin kasvamaan nopeamminn Tämän alan hsvin hallitseva voisi varmaan
laata kokonaisen kirjan ssanobakteerien ja viherhiukkasten eroista?
*Ikosaeeri on rakenne, jossa on 92 kulmaa ja 20 ieentstä, tasasivuista kolmiotan

Kromosomit ja ”kromosomit”
Esitumaisten ”kromosomit” koostuvat rengaimaiieisa, ykiinkersaiieisa DAA-kaksoiskierteestän
Aitotumaisten kromosomit ovat lineaarisia, monimutkaisia rakenteitan Vaikka bakteeri ja arkeoni
olisivatkin sulautuneet shteen ja niieen rengasmainen DAA olisi katkennut muutamaksi
lineaariseksi rihmaksi, olisi se vielä kaukana aitotumaisten kromosomeista: Aitotumaisten perimä
koostuu parilliiiisa DAA-kaksoiskierre-rihmoista, jotka sheessä histonien ja muieen proteiinien
kanssa muoeostavat kromosomejanKromosomeissa DAA-rihmat on kelatu proteiinien smpärille
eritäin tiviisiin rakennelmiinn Tiiviimmillään DAA on pakatu 90 000 kertaisest, jolloin sent DAAnauhaa lshenee shteen mikrometriinn Esitumaisilla sksinkertaisen DAA-rihman kelaus on paljon
lössempi (noin ]00-kertainenn ja siitä vastaa mmn gsraasi-niminen entsssmi*, jota aitotumaisilla ei
olen
*DAA-gsraasi on kinoloni-antbiooten vaikutuskoheen Jos sen geeniin tulee sopiva pistemutaato,
antbioot ei enää voi kiinnitsä gsraasiinn Tällöin bakteeri tulee kon antbiootlle resistentksin

Esitumaisilla ei msöskään ole selomeereja, koska niieen DAA on rengasmainenn* Telomeerit ovat
kaikkien aitotumaisten kromosomien päissä esiintsviä, useita satoja tai tuhansia kertoja toistuvia
DAA-jaksoja (lähes aina TTAGGGn iekä niihin liityviä erikoiiproseiinejan Telomeerit suojaavat ja
vakautavat kromosomien päitä siten, etä toistuvat DAA-jaksot sheessä muuan monimutkaisen
proteiinikompleksin kanssa muoeostavat telomeerin terminaaliosaan ykiiiäikeiien nsn D-silmukann
Se estää kromosomeja liimaantumasta toisiinsa eritsisest solun jakaantumisen aikana (joka voisi
johtaa solun kuolemaannn
*Tästä on muutamia poikkeuksia, kuten Ssrepsomycei ja Borrelian Aiieen telomeerit ovat aitotumaisiin
verratuina kuitenkin hsvin erilaisia muoeostuen joko proteiineista tai hiuspinnin kaltaisesta
sksijuosteisesta DAA:stan

Esitumaisilla ei msöskään ole aitotumaisten kaltaista monimutkaista solutukirankajärjestelmää
(engln cysoikelesonn, joka muoeostuu mikrotubuluksista, mikrosäikeistä ja välimuotoisista säikeistän
Tukiranka pitää sllä solun muotoa sekä toimii viest- ja teverkostona, jota pitkin ”trukit”, kuten
kinesiini- ja esneiini-nimiset moleksslikoneet kuljetavat aineenvaiheuntatuoteitan
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Toisaalta jotkut esitumaiset saatavat joissain suhteissa olla aineenvaiheuntansa puolesta
slivoimaisia aitotumaisiin verratuinan Esimerkkinä vitamiineista monimutkaisin, B92, jota
aitotumaiset eivät pssts ssntetoimaann B92:n puute aiheutaa mmn anemiaa ja hermoston
toimintahäiriöitän
Kaikki aitotumaiset ovat riippuvaisia esitumaisista, muta sama pätee msös päinvastoin – tai
ainakin melkein – esitumaiset ovat riippuvaisia aitotumaisistan Ssanobakteerit saataisivat pärjätä
omillaankin (?n, muta monet muut eivät – eivät ainakaan ilman viruksian Viruksia en tässä aio
käsitellä; totean vain, etä elämä on niistä tässin riippuvaistan Ae mmn pitävät huolen siitä, etä
vesistöjen bakteerit eivät saa slivaltaa, etä järvien ja merien pinnat eivät muutu pelkäksi
sinileväpuuroksin Muta mistä virukset tulivat? Aiitä ei voi olla olemassa ilman solujan Muta jos oli
soluja, kuten bakteereja ennen viruksia, mikä sääteli niieen populaatoieen kokoa?
]0 vuota siten keksits eneossmbioosi taitaa olla aikansa elänstn
Monisoluisten elitiden alkuperä
Sivun 90] kuvassa esitästss viherlevien muoeostama Volvox-shesskunta, joka koostuu itsenäisistä
soluista, muta joieen välillä on jonkinverran tsönjakoan Tarinan mukaan tsönjako kehitsi
msöhemmin niin pitkälle, etä solut eivät enää selvistsneet ilman toisiaann Aäin oli kehitsnst
alkeellinen monisoluinen elit:
”Eniimmäiies sodiisees moniioluiiuudeisa ovas 700 miljoonan vuoden sakaa. Moniioluiiia
eliöisä oli ilmeiieit ollus aikaiiemminkin, muta ne eiväs vielä ollees meneisynees kilpailuiia
ykiiioluiisen kaniia. Moniioluiiilla eliöillä oli uieisa särkeisä kilpailuesuja ykiiioluiiiin nähden.
Koika moniioluiisen eliöiden iolus kykeniväs erikoistumaan ja soimimaan eri savoin, niiden
elinsoiminnos olivas sehokkaampia kuin ykiiioluiisen.”
Volvox on sopiva aasinsilta sksisoluisista ”alkeellisiin” monisoluisiin; se on kuin Darwinin
havaitsema lajien sopeutumismuuntelu: Jotkut Darwinin ajan luonnonflosoft väitvät
kivenkovaan, etä lajit on luotu muutumatomikii (mukamas luomiskertomukseen veeotennn
Darwin kuitenkin teki aivan oikean havainnon: lajit (kuten koirat ja Galapagosin sirkutn eivät
olekaan psssviä, vaan muuntelevatn Tästä hän kuitenkin teki perusteetoman ekstrapoloinnin eli
laajennuksen: jos jokin muutos on maheollinen, silloin mikä mikä tahansa muutos on maheollinen
– kunhan aikaa on riitävästn Samoin tekee BIOS 9: se ekstrapoloi Volvoxin kasviin ja eläimiinn
Oletetu ”kehitss” vain toeetaan ikään kuin tapahtuneena tosiasiana ilman minkäänlaisia
varauksian Aäin siksi, etä hspoteesin kriitnen arvioint kaataisi sen jo alkumetreilleen:
Miten saaea solut psssmään sheessä, jota ne voisivat muoeostaa kueoksia ja elimiä? Kasvisoluja
liimaa shteen mmn ligniini, joka on mutkikas fenolisheiste ja muoeostaa sheessä selluloosan
kanssa suurimman osan puieen massastan Kun bakteerit ja arkeonit eivät kumpikaan pssts
ligniinissnteesiin, miten niieen fuusioista ssntsnst ”esiaitotumainen” olisi siihen psstsnst?
Ligniinissnteesikoneiston pit kuitenkin olla valmiina jo silloin, kun jotkin eneossmbioosista
ssntsneet sksisoluiset alkoivat ”suunnitella” shteenliitsmistän Entä kollageeni, joka soluväliaineen
tukiverkkona pitää eläinten kueokset ja elimet koossa? Kollageenissnteesi on monimutkainen
prosessi, joka puutui monisoluisten esi-isiltän
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Ligniini- ja kollageenissnteesi vaatvat rutkast uusia geenejän Mistä ne tulivat? Evolutonisten
mukaan ne ssntsivät aikaisempien geenien kaheentuminan Albertsin mukaan geenit ovat kuitenkin
aina ssntsneet aikaisemmista geeneistä: ”Ei ole olemaiia minkäänlaiisa luonnolliisa keinoa
valmiisaa [syhjäisä] säyiin uuiia ja piskiä, emäijärjeisykielsään iatumanvaraiiia iekveniiejä.
Siinä mieleiiä mikään geeni ei ole säyiin uuii” (sn96nn Uueet geenit (tai geenisheistelmätn saaeaan
joko 9n jakamalla vanhoja geenisheistelmiä uueella tavalla (suvullinen lisääntsminenn, 2n
lainaamalla niitä muilta (horisontaalinen geenisiirto, jota tapahtuu lähinnä vain esitumaisten
keskenn, 3n mutatoimalla vanhoja geenejä uuteen asuun tai 4n geenien tai niieen osien
kaheentumisien kauta, jolloin mutaatoieen uskotaan muuntavan kopiot vähitellen uueenlaisiksi
geeneiksin Kaksi ensin mainitua eivät kuitenkaan toimi ”kehitävinä” mekanismeina, sellaisina,
jotka luovat uuta informaatosa ja saisivat siten aikaan uueenlaisia rakenteita ja ominaisuuksian
Mitä geenien kaheentumiin tulee, totean vain, etä sekä alkuperäinen etä kopiogeeni
mutatoituvat samaan tahtin ja nopeammin kuin sksitäinen geenin Aäin siksi, etä ne toimivat
toistensa ”varmuuskopioina”, jolloin luonnonvalinnan ote lösstss eivätkä haitalliset
mutantalleelit karsiueu entseen tapaann Mitä taas vanhojen geenien mutatoitumiseen tulee,
muistutan, etä kästännössä kaikki mutaatot ovat joko haitallisia tai neutraaleja, ehkä sksi
miljoonasta saataa olla jollain tavalla hsöesllinen joissain erikoisolosuhteissan Aäistä siis
enemmän John Sanforein kirjassa Eliömaailma rappeusuun
Ihmisellä on noin 300 erilaista solutssppiän Jokainen niistä tarvitsee omanlaisiaan raaka-aineita ja
niitä varten pitää olla reseptt eli geenitn Geeneistä ei kuitenkaan löses monisoluisten
ruumiinkaavaa eikä anatomiaa, vaan ne on kooeatu geenien ulkopuolelle, munasoluunn Kolmen
ruokalajin illallisen valmistamiseksi ei riitä luetelo tarvitavista elintarvikkeistan Eikä lihassolun
valmistamiseksi riitä pelkkä aktini-ja msosiinimoleksslien DAA:han kooeatut
aminohappojärjestsksetn
Entä kokonaisuuta psöritävä ja säätelevä informaato ja metainformaato (eli informaato
informaaton kästöstän? Miten solu tetää, koska jakaantua ja koska ei? Monisoluisen eliön kehitss
heeelmöitsneestä munasolusta aikuissksilöksi on aivan oma lukunsa ja menee toistaiseksi
smmärrsksemme slin Miten munasta kasvaa toukka, toukasta kotelo ja kotelosta perhonen? Miten
nutpää muutuu sammakoksi? Toukka, nutpää ja aikuissksilö ovat tässin erilaisia eliöitän
Suvullisen lisääntymisen mysteeri
”Toinen särkeä muusoi oli ´iekiin vallankumoui´: oia eliöiden ioluiisa erikoiisui sukusoluiksi ,
minkä ieuraukiena iynsyi uudenlainen sapa liiäänsyä. Eliöiden evoluuto nopeusui, koika
iukuiolujen avulla sapahsuvan suvullisen lisääntymisen sulokiena iynsyi enemmän
perinnölliisä muunselua ja iisen maseriaalia luonnonvalinnalle” (sn90]nn
Msös suvullinen lisääntsminen ohitetaan vähin äänin, aina, koska sen evoluutota ei voi eees
kuvitella – saat etä siitä olisi jotain toeisteitan (Toeisteeksi ei riitä, etä monet kasvit ja msös
jotkut eläimet lisääntsvät sekä suvutomast etä suvullisestnn Koiras ja naaras, mies ja nainen ovat
monien ominaisuuksiensa puolesta aivan ”eri lajia”n (On naiivia puhua ”sukupuoletomuueesta”,
”sukupuolineutraliteetsta”, viitataan sillä siten biologiaan tai psskologiaannn Heteet ja emit,
pimpsat ja pippelit, kivekset, munasarjat, kohtu, rinnat ja hormonit tarvitin het alusta alkaen –
pisten Vai osaako joku kuvitella makromutaaton: Muinaisessa sukupuoletomassa populaatossa
ssntsi samalla paikkakunnalla samaan aikaan munia, joista sheestä kehitsi koiras ja toisesta
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naarasn Ae alkoivat tuotaa eiploiein sijasta haploieeja siitöitä ja munasoluja, jotka shteen
liitstsään kasvatvat sksilön, jolla oli taas eiploiei kromosomiston Miten sukusolujen
vähennssjakaantuminen ”kehitsi”? Miten heeelmöitss tapahtui? Luepa kerran tai pari
sukusolujen koko kehitsstarina, gametogeneesi*, heeelmöitsmisen mekanismit ja vaatmukset ja
epäilen, etet vielä parin lukukerran jälkeen smmärrä/muista niistä paljoakaann Voihan ne oppia
(sen mitä teeetäänn, miten ne tapahtuivat, muta miten ne kehitsivät, se on jo eri jutun
Aelitahtmootorin toiminnan voi smmärtää, muta siitä ei voi päätellä mitään sen keksimisestän
(Voi tetsst veeota hösrskoneeseen, muta se ei ole juuri sen sksinkertaisempinn Muta BIOS 9:ssä
kaikki vaikutaa niin sksinkertaiselta; se vain ”tapahtui”n
*”Gametogeneesi on sikiönkehitsksen varhaisessa vaiheessa alkava tapahtuma, jossa sukusolut
muoeostuvat, erilaistuvat ja lopulta aikuisella sksilöllä kspssvät heeelmöitskseen valmiiksi pitkälle
erilaistuneiksi soluiksi” (Sariola smn, sn932nn

Evoluutio tapahtui väärässä järjestyksessä
”Elämän eiihiisorialliien kauden lopulla, noin 550 miljoonaa vuota iiten, sapahsui
evoluutoiia nopeaa lajiusumiisa, minkä ieuraukiena suon ajan iedimenttikerroisumiisa löysyy
runiaait erilaiisen eläinryhmien foiiiileja. Eläinsen moninaiiuui liiäänsyi meriiiä niin
valsavait, etä puhusaan kambrikauien räjäiiyksestä. Foiiiilien peruiseella lähei kaikki
nykyiies eläinkunnan pääjakios olivas jo olemaiia, muta mukana oli myöi lukuiiia iellaiiia,
joisa ei nykyiiin enää ole” (sn906nn
Teorian mukaan ensin pit ilmaantua ”sksinkertaisia” monisoluisia, joieen jälkeläiset mutaatoieen
joheosta ja valinnan suuntaamina kehitsivät pikkuhiljaa toisistaan hieman poikkeaviksi sksilöiksi ja
populaatoiksin Pit ssntsä toisistaan lieväst poikkeavia ”alkulajeja”n Kun aikaa kului, eliöieen pit
muuntua niin paljon, etä jossain vaiheessa olisi ollut vaikeaa enää kuvitella, etä niillä on joskus
ollut lähes samanlaiset isovanhemmatn Tällaisesta ”kehitsksestä” pitäisi fossiiliaineistossa olla
näksvissä eees jotain merkkejän
Muta ensin ilmaantuikin kutakin pääjaksoa eeustava, pitkälle kehitsnst ”peruseliö”
monimutkaisine ruumiinrakenteineenn Pääjakson A eeustaja poikkesi merkitävällä tavalla samaan
aikaan ssntsneieen pääjaksojen B, C, D jnen eeustajistan Tällaisia olivat mmn oueot ja
mielikuvituksen rajoja hipovat kummajaisuueet kuten kookas Anomalocarii, Otoaia ja
Hallucigenia. Aäin siis ”erilaiiuui (engln diiparisyn iynsyikin ennen moninaiiuuta (engln diveriisyn”.
Tämä on siis tässin päinvastainen ilmiö kuin mitä Darwinin teoria eeellst: Alussa pit olla vain sksi
ja sksinkertainen kantamuoto (LUCAnn Siitä pit kasvaa vain ei-ssmmetrisiä perusmuotoja, siten
säteitäisssmmetrisiä ja siten kaksikslkisiä, vain vähän toisistaan poikkeavia eliöitän Suurten,
toisistaan merkitäväst poikkeavien konstruktoieen ja ruumiinrakenteieen eli pääjaksojen pit
ssntsä kaikkein viimeisinän Muta het alussa paikalla olikin toisistaan tässin poikkeavia eliöitän Ja
vasta msöhemmin nämä perusrshmät alkoivat jakaantua heimoihin, sukuihin, lajeihin ja alalajeihin
– ja tämä ”kehitss” nästää jatkuvan vieläkinn Joieenkin mielestä se on ”evoluutota silmiemme
eeessä”n – Kuten sskssn 2097 kohu-uutnen: evoluutota silmiemme eeessä, tällä kertaa
Galapagos-saarilla: 9i10-luvulla muuan kaktussirkku oli muutanut toiselle saarelle ja ristestsnst
sikäläisen maasirkun kanssan Tulos: lintu, jonka nokka ja väritss ehkä hivenen poikkesivat sen
vanhemmista – sama kuin jos ristetstäisi oman koiransa naapurikslän Mustn kanssa ja väitäisi
sitä evoluutoksin Tämä oli kuitenkin merkitävä evoluutouutnen!
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Ensimmäisten eliöieen ja niieen rakenteieen pit teorian mukaan olla ”alkeellisia”n Esimerkiksi
silmän kehitsksen pit alkaa jostain ”alkeellisesta valoa aistvasta solusta”n Muta toeellisuueessa
ensimmäiset silmät olivat kaikkein kehitsneimmät:
Trilobiitin silmät
Trilobiiteilla oli kolmenlaisia silmiän Ensimmäinen oli holokroaalinenn Siinä oli sli 90 000 shteen
sulautunuta kaksoislinssiän Aäkö oli eritäin tarkka ja pienenkin liikkeen havaitseminen helppoan
Aäköksks sekä maalla etä veeessä oli hsvän Toinen tssppi oli ikisiokroaalinenn Siinä oli muutama
sata erillistä isoa linssiän Kolmas oli abashokroaalinen, jossa oli muutamia ksmmeniä pieniä
kalsiitlinssejän
Trilobiitt olivat jo ratkaisseet sksikerroksiseen linssiin liitsvän pallopoikkeaman ongelman
kaheella eri tavallan Mitä taas tulee lajiin Homo iapieni, heistä vasta René Descartes ja Christan
Husgens psstsivät samaann Trilobiitt näkivät maailman kolmiuloteisena – jopa sheellä silmällä,
tavalla, mihin muunlaiset silmät eivät kskenen Millään muulla eliöllä ei ole näin nerokkaita optsia
järjestelmiä (ksn Pekka Reinikainen: Eläimes opetavas, TV7 kustannus 2096 tai
wwwntrilobitesninfo/esesnhtmnn

Luku 10: Kasvit keiityivät levistä
”Kivihiilikauden jälkeen, noin 250* miljoonaa vuota iiten, maapallon ilmaiso muutui
kuivemmakii ja viileämmäkii. Sen ieuraukiena laajas ianikkaiimesiäs häviiiväs. Niiden tlalle
kehityiväs siemenkasvit, joska iopeusuivas muutuneiiiin oloiuhseiiiin paremmin, iillä niiden
liiäänsyminen onniisui kuivemmiiia oloiuhseiiia” (sn99]nn
*Geologisen aikataulun mukaan kivihiilikausi oli 3]] – 2i0 miljoonaa vuota sitenn

”Eniimmäiies koppisiemeniset kaivis kehityiväs rinnakkain paljaiiiemeniisen kaniia, muta ne
alkoivas yleiisyä nopeait vaisa 100 miljoonaa vuota iiten. -- Koppiiiemeniisen kaivien
meneisyminen peruisui paljaiiiemeniiiä kaiveja sehokkaampaan liiäänsymiieen”.
”Koppiiiemeniisen kaivien alkio kehityi emin iiiällä ikään kuin kohduiia, kun saai
paljaiiiemeniisen kaivien iiemenaihees olivas iuojaamatomina emilehden pinalla. –
Tuulipölysykien rinnalla koppiiiemeniiillä kaiveilla yleiisyi myöi eläinpölysyi. Koppiiiemeniisen
kaivien evoluuto onkin ollus tiviiiiä yhseydeiiä hyönseiisen evoluutoon, koika hyönseiies
ovas niiden särkeimpiä pölytäjiä. Tällaiisa rinnakkain kehitymiisä kusiusaan koevoluutoksi”
(sn996nn
Kukaan ei teeä mistä koppisiemeniset tulivatn Darwin pit kukkakasvien (koppisiemenistenn
alkuperää ”hirveänä mssteerinä” ja sellaisena se on psssnstn Kukkakasvien siitepölsä löstsi mmn jo
9i60-luvulla kambrikauta eeeltävistä kerrostumista Etelä-Amerikasta (Roraima-vuorinn Siitä oli
teeeleht Nasureiia useita kirjoituksian Muta koska löstö jäi selitämätä, se unoheetinn
Kun jotain, kuten eläinpölstsstä, ei voiea selitää tai smmärtää, selitskseksi keksitään peitetermi,
kuten ”koevoluuto”n Sillä tarkoitetaan sitä, etä ”lajit voivat vaikutaa toistensa evoluutoon”n
Terminä lähes mitään sanomaton koevoluuto saataa silt kuulostaa sen verran teteelliseltä, etä
monille asiaa sen kummemmin ihmeteleville se riitään

36
BIOS 9:n sivulla 17 on sksinkertainen (ja tosin esimerkki koevoluutosta: Kasvissa tapahtuva
mutaato voi muuntaa jotkut ravinteet haitallisiksi ja tällöin luonnovalinta suosii niitä kasvisssöjiä,
jotka sietävät paremmin kon haita-aineitan Tästä on kuitenkin valovuoeen matka pölstävien
hsönteisten, lepakkojen ja kolibrien kehitskseen: eläinpölstsstä tarvitsevat kukkakasvit eivät
voineet oeotella hsönteisten suuosien tai kolibrin nokan evoluutota: sopivia mutaatoita
oeotellessa kukat olisivat kuihtuneetn Ksseessä on pakollinen musualiimi eli molempien
osapuolten on oltava läsnä het ja tässin toimintavalmiinan
Kirjamme opetaa, etä evoluutolla ei ole suuntaa/päämäärää/tarkoitustan Muta silt monien
lajien evoluuto eteni täsmälleen samaan suuntaan:
”Kolibris ovas erikoisunees piskäseriöiiiin kukkiin, koika hyönseiies eiväs yleeniä ylesy niin
iyvällä oleviin meiivaroihin” (sn996nn

Kasvien ja sienten evoluuto on kulkenut rinnakkain (sn991n
”Sienes iopeusuivas elämään maaympäriisöiiä ja levitäysyiväs mansereille rinnakkain kaivien
kaniia. Sienes hajottivas kuolleisa eliöisä ja vapauttivas näin ravinseisa kaivien käytöön.
Siensen ja levien välille, kusen myöi iiensen ja kaivien välille kehityi molempia oiapuolia
hyödytäviä yhseiielämän muosoja. – Siensen ja monien kaivien yhseiielämän muodokii kehityi
sienijuuri eli mykorisia, joka muodoisui iienirihmaisoisa ja kaivin juurien iolukoiisa” (sn991nn
Kuvatekstn mukaan sienijuuri tehostaa kasvien veeen ja ravinteieen otoa, ja sieni saa kasveilta
fotossnteesissä valmistunuta sokerian Sienijuuret ovat elintärkeitä suurimmalle osalle kasveistan
Pohjoiset havumetsät ovat tässin riippuvaisia sienistän Miten tämä pakollinen mutualismi kehitsi?
Koevoluuto? Voisiteko selitää tarkemmin?

Luku 11: Eläimet sopeutuivat elämään maalla
”Kaivien kehityminen maalle joht iuhseelliien nopeait myöi maaeläinsen evoluutoon. Noin
400 miljoonaa vuota iiten maaympäriisöön alkoi iopeusua ielkärangatomia niveljalkaiiia,
joiisa kehityi juokiujalkaiiia, hämähäkkieläimiä ja hyönseiiiä” (sn929nn
Tietääkseni ei ole olemassa mitään toeisteita siitä, etä meren selkärangatomista, kuten
äsriäisistä olisi kehitsnst maasmpäristöön sopeutuneita niveljalkaisian [Kuten tämän kirjan
aikaisemmat laitokset sritvät väitää, veeoten nsn isäntägeenien mutaatohin: ”Esimerkiksi noin
400 miljoonaa vuota siten äsriäismäisessä eläimessä tapahtunut geenimutaato joht jalkojen
vähenemiseen ja hsönteisten ssntsmiseen” (BIOS 9, ]n Painos, 2001, sn990nnAst kirja ei puhu siitä
enää mitäänn]
Jalkaluvun väheneminen (tai maakasvien ilmestsminenn ei tee kieuksilla hengitävää äsriäistä
ilmaputkistolla hengitäväksi torakaksin Kaikki meren selkärangatomat hengitävät joko
passiivisest siten, etä happea imestss suoraan kueoksiin (esimn sieni- ja poltaiseläimetn tai siten
kieuksilla (kuten äsriäisetnn Maaniveljalkaisilla, kuten hsönteisillä ruumis on täsnnä ilmaputkia ja
pienemmiksi haarautuvia putkiloita, joieen ulkoaukkoja ruumiin sivuilla kutsutaan spiraakkeleiksi.
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Väite ”Aoin 400 miljoonaa vuota siten maasmpäristöön alkoi sopeutua selkärangatomia
niveljalkaisia, joista kehitsi juoksujalkaisia jnen”, on tarinaan
”Vanhimmas maalla eläneiden ielkärankaiisen foiiiilis ovas noin 395 miljoonaa vuota vanhoja
sammakkoeläinten foiiiileja. Sammakkoeläimes kehityiväs ilmeiieit joiiia ja jokiiuiisoiiia
eläneiisä variieväkaloiisa” (sn929nn
”Sammakkoeläinsen kehisyi alkoi, kun vuoroveiirannoilla eläviisä kaloiisa kilpailuiia pärjäiiväs
parhaisen iellaiies lajis, joilla oli voimakkaas, pohjalla liikkumiieen iovelsuvas eväs. Eviisä
kehityiväs vähisellen raajat, joska iopivas maalla liikkumiieen.
Maaielkärankaiisen keuhkos ovas peräiiin varhaiiilsa variieväkaloilsa. – Myöi
verenkiesoelimiisö kehityi aikaiiempaa sehokkaammakii, ja ien avulla happi pyisyttiin
kuljetamaan eri puolille elimiisöä ioluhengisyisä varsen” (sn922n.
Sivulla 923 on taiteilijan piirros mmn suurta kohua herätäneestä varsieväiskala Tiksaalikiisa, jonka
etukropan löstsminen herät suurta huomiota vuonna 2006n Se kuulemma psstsi kästämään
eviään msös maalla rsömimiseenn Oppikirjamme kuitenkin tunnustaa, etä ”Ruumiinrakenteestaan
huolimata se oli kala, joka lisääntsi, saalist ja hengit* veeessän Tiksaalik eli noin 37] miljoonaa
vuota sitenn”
*Kieuksilla, ei keuhkoillan

Alkuinnostuksen huumassa, reilut ksmmenen vuota siten Tiktaalikille sävelletin jopa laulu ja
sille perustetin oma facebook-sivusto! Aäin siksi, etä tuolloin (2006n monet pitvät sitä
ilmiselvänä välitävänä muotona vesi- ja maaselkärankaisten välillän Esimerkiksi teeeleht Nasuren
Tiktaalik-artkkelin (6n4n2006n otsikko oli komea: ”A frm step from water to lane” eli ”tukeva askel
veeestä maalle”:
”Pitkään on ollut selviö, etä raajalliset selkärankaiset kehitsivät varsieväkaloistan Kuitenkin, aivan
viime aikoihin saakka morfologinen aukko näieen kaheen rshmän välillä on psssnst turhauttavan
suurena (a major gapnn Aukon släpuolelta löstsivät sellaiset eevonikaueen primitiviset
nelijalkaiset kuten Grönlannin Ichshyoisega ja Acanshoisega, alapuolelta Latviasta löstsnst
keskieevonikaueen neliraajaista muistutava petokala Panderichshyi…”
Huomaa evoluutoteoreetkoille tsspillinen ”jälkitunnustus”: Morfologinen aukko varsieväkalojen
ja neliraajaisten maaselkärankaisten välillä oli ollut turhautavan suuri, muta siitä vaietinn Muta
nst kun luultin, etä aukko on tästets, sen olemassaolo oli pakko tunnistaa – eihän uueella
löseöllä, aukon tästäjällä olisi muuten ollut mitään julkisuusarvoan
Kohu kuitenkin laimeni, kun Puolasta löseetin pari vuota msöhemmin kookkaan salamanterin tai
liskon jalanjälkiä, joieen ikä määritetin Tiktaalikia 91 miljoonaa vuota vanhemmaksin Sitemmin
(2094n Tiktaalikista löstsi msös takaruumis, jossa oli melko tavanomaiset varsieväiskalan raajan
luut ilman selkärankaan kiinteäst liitsvää lantotan Selkärankaan (ristluuhunn tukevast kiinnitsvä
lanto on vältämätön rakenne, jota ilman maaeläin ei voi kunnolla ponnistaa eikä kannatella
ruumiinpainoaann Ja oppikirjammekin toteaa, etä ”Vanhimmat maalla eläneieen selkärankaisten
fossiilit ovat noin 3i] miljoonaa vuota vanhoja sammakkoeläinten fossiileja” eli Tiktaalikia 20
miljoonaa vuota vanhempian (Ksn Benton tuonnempanann
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Oppirjamme Tiktaalik-kuvan alla esiintss Aganshoisega, joka tekstn mukaan ”kuului
kalasammakkoihin, jotka sijoituvat evoluutossa kalojen ja sammakkoeläinten väliinn
Aganshoisegaa on pieets ensimmäisenä maaselkärankaisenan” Muta Bentonin (sni6n mukaan
Aganthostega ei ollut maa- vaan vesieläin, jolla oli kieukset – aikuisenakin, ja jonka raajat eivät
ksenneet kannatelemaan sitä kuivalla maallan Hän viitaa nsn ”Romerin aukkoon”, jolla
tarkoitetaan eevoni- ja hiilikaueen välisen ajanjakson selkärankaisfossiilien niukkuutan Kukaan ei
vaikuta tetävän, mikä Aganthostega oli ja Benton tsstss toteamaan, etä ”ehkä maaselkärankaiset
kehitsivät vasta hiilikaueella 2] miljoonaa vuota msöhemmin”n Ensimmäisinä toeellisina
maaselkärankaisina hän pitää varhaisen hiilikaueen temnosponesleja, sammakkoeläimiä, joista
hän mainitsee sellaiset kuin Balanerpeson ja Dendrerpesonn Kalojen ja maaselkärankaisten väliin
jää siis eeelleenkin ”a major gap” eli suuri aukko, jonka olemassaolon huhtkuun 2006 teeeleht
Aature tunnust silloin kun uueen löseön, Tiktaalikin luultin tästäneen senn Muta entä selvät
nelijalkaisen eläimen fossiiliset jalan jäljet eevonikautsessa kalkkikivikerrostumassa Puolassa,
joieen iäksi arvioitin 3i] miljoonaaa vuotan Aiieen pitäisi olla ainakin 40 miljoonaa vuota
Bentonin Balanerpetonia ja Deerepetonia vanhempia?
Jos fossiilin pehmstkueokset ovat huonost säilsneet, tai ei ollenkaan, on pelkkien luieen
perusteella vaikea teheä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä eläimen anatomiasta, fssiologiasta
ja polveutumissuhteistan Eläin on muutakin kuin luuranko: Kaloilla on sksinkertainen verenkierto:
Aeliosainen putkisseän pumppaa veren kieuksiin, jotka toimivat eritäin tehokkaast
vaisavirsauiperiaateella psstsen suoeatamaan 1]% kieusten läpi virtaavan veeen hapestan
Kieuksista veri ohjautuu suoraan kueoksiin, joista se palaa sseämeen uueelleen kieuksiin
pumpatavaksin Muistutan vielä, etä jos kala joutuu maalle, ohuet kieusleheskät liimantuvat
toisiinsa kiinni ja kala tukehtuun Miten kalan sksinkertainen verenkierto muuntui
sammakkoeläimen kaksinkertaiseksi verenkierroksi (pieni ja suuri verenkierton? Miten suomut
muuntuivat rauhasihoksi, jolla sammakko hengitää (ja eritää msrkksjän? Kaloilla ei ole
muoeonmuutosta, sammakoilla onn Muoeonmuutos, metamorfoosi on niin monimutkainen
tapahtuma, etä mielikuvitus ei riitä uskotavan tarinan keksimiseenn Muoeonmuutoksen kaikki
mekanismit ehkä saaeaan joskus selvillen Muta mistä muoeonmuutos tuli, miten se kehitsi, on
paljon vaikeampi ksssmssn Aiinpä kirjammekin vain toteaa muoeonmuutoksen tapahtuneeksi,
noin vain, ihan itsestäänn
Sammakkoeläinsen liiäänsyminen sapahsui kuisenkin edelleen ulkoiieit kusen kalojenkin, ja
poikaies kehityiväs vedeiiä aikuiiikii ykiilöikii muodonvaihdokien kauta. Täyiikaivuiisenkaan
iammakoiden iho ei keisänys kunnolla kuivuuta, koika oia hengisykieisä sapahsui koisean
ihon kauta” (sn922nn
Ja kaiken lisäksi: Monet eliöt ovat mosaiikkejan Moiaiikikii sanotaan eliötä, kuten keuhkokalaa tai
vesinokkaeläintä, joka omaa piirteitä kaheesta tai useammasta eliörshmästän Mosaikismi onkin
sksi niistä tekijöistä, jotka vaikeutavat eliöieen oletetun polveutumishistorian selvitämistän
Elävissä lajeissa, kuin msös sukupuutoon kuolleissa (Archaeopseryxn, on paljon mosaiikkejan
Joieenkin ominaisuuksiensa perusteella joku voitaisiin luokitella kalaksi ja joieenkin toisten
perusteella sammakkoeläimeksin Etelä-Euroopan kalkkikivivuoristojen maanalaisissa joissa ja
järvissä elävä olmi luokitellaan sammakkoeläimeksi, vaikka sillä on kieukset msös aikuisenan
Keuhkokaloilla on keuhkot, muta silt niitä ei luokitella sammakkoeläimiksin Asksinen Afrikan
keuhkokala psstss matelemaan maalla ilman varsieviäkin löstääkseen uueen lammen, jos oma
kuivuun Pitkien kuivuuskausien aikana se voi kaivautua lampensa pohjamutaan ja säilsä siellä
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hengissä jopa vuosian Liejursömijää pieetään kalana, vaikka sillä onkin eturaajat, joieen avulla se
voi kiivetä jopa puuhunn Se voi hengitää ihollaan ja suunsa limakalvollan Siitä huolimata se on
veeestä riippuvainen eikä siinä ole havaitavissa merkkejä evoluutosta koht maaselkärankaisian
”Maselijas eroiivas iammakkoeläimiisä uieilla eri savoilla. Niiden raajat ja tukiranka olivas
iopeusunees iammakkoeläinsen rakenseisa paremmin maalla liikkumiieen. Maseiljoiden
iarveiiiuomuinen iio keit paremmin kuivuuta ja verenkierto- ja iengityselimisti oli
kehitynys sehokkaamakii kuin iammakoilla. Myöi maselijoiden iermosto ja aistt olivas
monipuoliiempiaiTärkeimpiä uuiia avainiopeusumia olivas kuisenkin sisäinen siitos ja munan
kehitymineni”(sn924nn
Aäin on – paitsi etä kukaan ei teeä, miten nämä valtavat eroavaisuueet ”kehitsivät”n Aiistä
voitaisiin kirjoitaa kirja, tai kirjojan Matelijat ovat laaja ja monimuotoinen eläinrshmä, joista kukin
on omalla tavallaan pitkälle erikoistunut (liskot, raajatomat matoliskot, käärmeet, kilpikonnat ja
krokotilieläimetnn Mistä kilpikonnat tulivat? Kukaan ei teeän
Sammakkoeläinten munat kehitsvät veeessän Aineenvaiheunnan tuloksena ssntsvä msrksllinen
ammoniakki eritetään suoraan veteenn Matelijoieen alkiot kehitsvät kuorellisessa munassa, josta
ammoniakkia ei voi eritää ulosn Aiinpä alkion elimistö muuntaa sen virtsahapoksi, joka on lähes
veteen liukeamatontan Virtsahapon ssnteesi ammoniakista on kuitenkin mutkikas ja on runsaast
energiaa (ATP:tän kulutava prosessin Miten se kehitsi?
Kirjan kuvassa sivulla 924 komeilee eritäin erikoistunut matelija, panterikameleontn Sillä on
täsmäase: sinkokieli ja teleskooppinäkön Molemmat silmät kääntsvät itsenäisest 910 astetan
Mistä ja miten se kehitsi? Kielensä puolesta kameleontkin on mosaiikkin Kameleontn lisäksi
sinkokielen omistavat ainakin tkka, muurahaiskarhu, muurahaiskäps ja maasikan Aisäkkäillä on
sleensä karvat, muta vsötäisellä ja muurahaiskävsllä on suomutn Kehitsivätkö matelijat
nisäkkäistä, vai päinvastoin, kuten kirjamme opetaa:
Liskoista nisäkkäiksi?
”Elämän keikiaika 250 – 65 miljonaa vuota iiten sunnesaan dinoiauruisen ja muiden
maselijoiden valsakausena” (sn92]nn
Termi ”matelijoieen valtakausi” on harhaanjohtava: Sellaista ei ollut, sillä samaan aikaan eli mmn
sli 400 nisäkäslajian On jopa löseets muutama koiran kokoinen nisäkäsfossiili, joieen vatsalaukusta
on löstsnst ateriaksi nauttuja pieniä einosauruksian (Msös Bentonin kirjassa on kuva Kiinasta
löstsneestä majavan fossiilista, jonka arvioieaan eläneen keskisellä jurakaueella – siis Jurassic
Parkissann Lisäksi einosauruskerrostumista väitetään löstsneen ainakin seuraavien nskslintujen
fossiileja: papukaijoja, pöllöjä, pingviinejä, ankkoja, kuikkia, albatrosseja, merimetsoja, kurppia ja
avoseteja (ksn seuraava kappale ”einosauruksista linnuiksi”nn
”Dinoiauruisen aikakaudella eli monia niiäkäiliikoja, joiisa iuurin oia ei pärjännys kilpailuiia
muille maselijoille. Yhdeisä ryhmäisä kehityi kuisenkin pieniä karvapeiteiiiä niiäkkäisä, joska
liikkuivas hämärän sullen aluikaivilliiuuden ieaiia iaaliisaen hyönseiiiä ja muisa
ielkärangatomia” (sn926nn
Siis ”liikkuivas hämärän sullen aluikaivilliiuuden ieaiia”? Mistäköhän he sen tetävät?
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Aisäkäslisko” oli aikonaan sleisnimi joukolle fossiileja, jotka kuuluivat luultavast joko matelijoille
tai nisäkkäillen Aimitss tuli englannikielisestä termistä mammal-like reptlei eli nisäkkään kaltaiset
liskotn Ast se on hslätsn Benton kirjoitaa:
”Moeernit nisäkkäät on helppo ieentfoiean Aiillä on turkki, sleensä kookkaat aivot, ne imetävät
jälkeläisiään maieolla ja pitävät niistä huolta pitkän aikaan Muta msöhäisellä triaskaueella, jolloin
nisäkkäät ilmaantuivat, raja nisäkkäieen ja ei-nisäkkäieen välillä oli paljon epämääräisempin
Triaskaueen lihanssöjät, ssnapsieit ja csnoeontt omaksuivat vaiheitain mnisäkäsmäisiäm piirteitä 30
– 40 miljoonan vuoeen aikana ja rajan veto ei-nisäkkäieen, ssnapsieien ja nisäkkäieen välille on
mielivaltaista” (sn39inn Siten hän jatkaa toteamalla, etä vaikeueet alkavat jo siitä, mitä nisäkkäällä
tarkoitetaann Hänen mukaansa ensimmäiset varsinaiset nisäkkäät ilmestsivät fossiilistoon
msöhäisellä triaskaueella, muta ne olivat ”kovin epätäseellisiä”n
Aisäkkäieen linja on joieenkin mielestä alkanut kehitsä jo permikaueella jostain nsn amniotarshmästä (sikiökalvoisistan, munivista ”varhaisista matelijamaisista” eläimistä, joista msös
varsinaiset matelijat kehitsivät erillisenä rshmänän Matelijat ja nisäkkäät olisivat siis ”sisarlajeja”n
Aäistä ”amnioteista” iynapiideja on pieets nisäkkäieen eeeltäjinän Aiihin kuuluvista
pelycoiaurukiiisa voitaisiin johtaa muotosarja varhaisiin nisäkkäisiinn Ajan msötä sarjan sksilöt
vaikutaisivat eritsisest leukania ja keikikorvania puolesta kehitsvän shä enemmän nisäkkään
kaltaisiksin (Ongelma on kuitenkin siinä, etä tuohon mennessä ”normaalikorvaisia” nisäkkäitä oli jo
olemassann Silt jotkut ovat pitäneet tätä slimenoa (leuka/keskikorvan parhaisen dokumensoisuna
uueen suuren eläinrshmän ssntsmisenän
Kriitkkojen mukaan matelija-nisäkässarjan sksitsiskohtaisempi tarkastelu osoitaa kuitenkin suuria
morfologisia aukkoja oletetujen sheistävien lenkkien välillän Msöhäisillä nisäkäsmäisillä liskoilla,
kuten csnoeonteilla ja varhaisnisäkkäillä oli tetsjä shtäläisssksiä kuten monilla muillakin
eläinrshmillän Muta niieen välillä oli msös niin selviä eroja, etä teoriaa on pitänst täseentää
mielikuvituksellan Jo kallon seueusta löstss merkitäviä poikkeamia kuten poskihampaat sekä
sisäkorvan ja silmäkuopan rakennen Biologi ja geologi John Wooemorappe käsiteli matelijanisäkäsmuotosarjaa vn 2009 julkaistussa meta-analsssissa ”Mammal-like reptles: major trait
reversals ane eiscontnuites”n* Hänen mukaansa väitetsä katkeamatonta matelijanisäkäsmuotosarjaa ei iellaiienaan löses mistään maailmankolkastan (Eikä asetelma liene sen
jälkeen juurikaan muutunut ainakaan hspoteesin eeuksi, pikemminkin päinvastoin uusien
nisäkäslöstöjen msötänn Sukupuut onkin laaeitu samaa kaavaa noueataen kuin hevosten: monilta
eri mantereilta tehtsjä ykiitäiilöydökiiä on soviteltu teorian eeellstämään järjestskseen
välitämätä siitä, etä kaikkien luieen omistajat eivät kuulu eees samaan sukuunn
*Mammal-like reptles: major trait reversals ane eiscontnuitesn Journal of Creaton2009n9],9:44-]2n

Kuitenkin, esimn Bentonin teoksen osa 90n9 (Csnoeonts ane the acquisiton of mammalian
charactersn on mielenkiintoista luetavaa (jo kuvituksensakin puolestan: Mennstä maailmaa asut
monipuolinen ja monimuotoinen maaselkärankaisten joukko, jonka jäsenistä moni on kuollut
sukupuutoon emmekä siis voi varmast tetää, mitä ne olivat; pelkkä luuranko – tai vain muutama
kallonpalanen ja hammas eivät kerro niieen omistajista kovinkaan paljoan Jota sukupuutoon
kuolleen fossiilisen lajin voisi osoitaa nisäkkääksi, pitäisi löstää nisät, muta niitä ei tetääkseni ole
löseetsn Se, etä joieenkin uskotaan olleen karvapeiteisiä, johtuu siitä, etä niieen kuonoissa on
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havaitu pieniä luukanavian Aiieen uskotaan olleen kanavia, joita msöeen tuli tuntohermoja
viiksiinn Jos otuksella oli viikset, sillä oli msös karvapeiten Jos sillä oli karvapeite, sillä oli msös nisätn
Liskojen ja nisäkkäieen (kuin msös pienten kaksijalkaisten petoeinosaurusten ja lintujenn luustoista
saataa löstsä sllätävän paljon samankaltaisia piirteitän Muta kun eläin itsessään puutuu,
“luovalla ajatelulla” on taipumusta tästää puutuvia osian Paleontologiasta leipänsä repivien voi
joskus olla vaikeaa msöntää, etä he eivät teeä, tai ovat epävarmoja – varsinkin kun heillä on
usein keskenään kova kisa löstää uusia fossiileja ja keksiä niille jokin oksa elämänpuussan (Ja ehkä
päästä julkisuuteen “puutuvan renkaan löstäjänä”nn
Joka tapauksessa sopivista fossiileista konstruoitu sarja vakuutaa ainakin ne, jotka jo
lähtökohtaisest uskovat makroevoluutoonn Ae, jotka siihen uskovat, saatavat toisaalla sanoa,
etä eliöistä löseetst monimutkaisen täsmälliset rakenteet, kuten bakteerin siimamootori, eivät
ole toeiste suunnitelusta; ihmismielessä ainoastaan ssntss vaikuselma suunnitelusta, muta
vaikutelma ei ole toeellinenn Toeellisuueessa nuo rakenteet ovat vain kehitsneetn Samaa flosofaa
voitaneen soveltaa msös matelija-nisäkäs –sarjaan: ksseessä on pelkkä vaikutelma evoluutosta,
jota ei koskaan ole tapahtunut?
Muta mitä tulee anatomiaan, fssiologiaan, alkionkehitskseen ja genetikkaan, jos rehellisiä
halutaan olla, ei voiea väitää, etä “matelija muutui pikkuhiljaa nisäkkääksi monien pienten,
toisiaan seuraavien vaiheieen (ja mutaatoieenn kautan” Aämä eläimet ovat (nsksäänn niin
perustavanlaatuisest erilaisia, etä muutos ei ole eees kuviteltavissan Millainen olisi ollut se
“kantamuoto” (joka vasta hiljatain oli muuntunut kalasta maaeläimeksin, josta kehitss alkoi?
Ksssmss on nst paljon vaikeampi kuin silloin, kun teeetin vähemmän ja luultin enemmänn Ast
siis teeämme, etä geenit (ja mutaatot, evoluuton “raaka-aineet”n eivät juurikaan määrää eliön
fenotsspin* keskeisiä ominaisuuksia (ruumiinkaavaa, morfologiaa ja anatomiaann Geenien kauta
tuotetaan siis vain solujen tarvitsemat raaka-aineet (rakenneproteiinit ja metaboliamoleksslitn;
ruumiinkaavat, anatomia ja morfologia on kooeatu geenien ulkopuolelle, munasoluun, josta msös
soluelimet, kuten mitokoneriot kloonataan suoraan seuraavaan solusukupolveenn Miten
“alkumatelija” siis kehit nisäkkään vastavirtausperiaateella toimivan munuaisen? Miten
nisäkkään lisääntsmiselimet ja lisääntsmisfssiologia kehitsivät? Entä vilkas aineenvaiheunta ja
lämmön säätels? Miten suomut muuntuivat turkiksi? Ksssmsksiä on paljon, vastauksia ein
*Fenotssppi tarkoitaa eliön ilmiasua, sksilön ominaisuuksien kokonaisuuta, biologisest toiminnallisen
sksilön ilmenemismuotoan Fenotssppiin vaikutavat sekä genotssppi, etä smpäristötekijätn

Entä “aikajana”? Kukaan ei teeä (vaikka toisin väitetäänn, miten vanhoja ne
seeimentkerrostumat ovat, joista fossiilit ovat löstsneet; absoluutsta ikää ei voiea määritää; on
vain epäsuoraa kehäpäätelsä, jonka lähtökohtana ovat itse fossiilit, usko siihen, etä hieas,
asteitainen evoluuto on totan Raeiometrinen iänmääritss antaa pelkkiä suheelukuja,
lähtöaineieen ja tstäraineieen suhteita, joista ikä tästss pääsellän Jos suheeluvusta joheetu ikä ei
sovi oletusikään, se hslätään (ja koetetaan ehkä jotain toista menetelmää toivoen, etä saataisiin
“parempi ikä”nn (Tästä msös sivuilla ]9-]2 ja enemmän Koulubiologian analsssin kakkososassa tai
creatonncom/agenn
Dinosauruksista linnuiksi
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”Linnus polveusuvas noin 170 miljoonaa vuota iiten puiiia eläneiisä höyhenpeiteiiiisä
pieniisä dinoiaurukiiisa. Aikojen kulueiia näiiiä linsujen eii-iiiiiä sapahsui rakenseelliiia
muusokiia: esuraajas kehityiväs iulkapeiteiiikii siiviksi ja luuiso keveni ” (sn921nn
Ajatuksen lintujen polveutumisesta einosauruksista esit Darwinin ”bulleoggi” Thomas Huxles
9160-luvullan Hänen hspoteesinsa perustui siihen, etä nsn theropoei-heimon (esimn Tsrannosaurus
ja Velociraptorn eli petoeinosaurusten ja lintujen luustoissa oli joitain samankaltaisuuksian
(Samoihin aikoihin Saksasta oli löstsnst ensimmäinen liskolinnun, Archaeopseryxin fossiilinn
Msöhemmin hspoteesi tuli kuitenkin hslätsksin Muta se heräsi uueelleen eloon sen jälkeen kun
Kiinasta alkoi 9i10 – i0 –lukujen taiteessa löstsä ”höshenpeiteisiä einosauruksia”n
BIOS 9:n vuoeen 2096 painos enää ainoastaan kuin ohimennen (tosin kuvan keran mainitsee
evoluutoteorian kuuluisan ikonin, ”liskolintu” Archaopseryxin eikä puhu siitä enää ”puutuvana
renkaana”n Sen sijaan mainitaan lshsest ”pienet puissa eläneet höshenpeiteiset
petoeinosaurukset”n Liskolinnusta on kiistelts – tota kain Muta käsitääkseni melkein kaikki
nsksään hsväkssvät, etä se oli aito, lentoksksinen lintu, joskin hieman omintuinen mosaiikki
hampaineen, siipiksnsineen ja psrstöruotoineenn
Artkkelissaan ”Dino-bire theors – a flight of fancs”* Bergman ja Snow, josta vmn on lintuteteilijä,
toteavat, etä kaikki ”höshenpukuiset einosaurukset” ovat joko liskolintu Archaeopseryxin kaltaisia
sukupuutoon kuolleita lintumosaiikkeja tai kookkaita strutsin ja emun kaltaisia lentoksvstömiä
lajejan
*Journal of Creaton209], 2i;9:97-24n

Paleontologi Stephen Brusate kirjoit höshenpukuisista einosauruksista vuonna 209] Scientfc
Reporsi´iia (]:9977]n sekä uueelleen samasta aiheesta teeeleht Science´iia (tammikuu 2097nn
Hän pitää Kiinasta löstsnstä varhaisen liitukaueen kookasta fossiilia höshenpukuisena
einosauruksena, jolle annetin nimi Zhenyuanlong iuni. Sen pitäisi hänen mielestään kuulua nsn
eromeosaurieeihin (maniraptora-heimon einosauruksiin, kuten Jurassic Parkin Velociraptornn
Fossiililla nästää sulkien lisäksi olevan selvä psrstöruoto ja pitkät takaraajat, joissa on lyhys
reiiiluu ja pitkä sääri/nilkka, kuten linnuillan Outoa Brusaten artkkeleissa on se, etä hän koko ajan
korostaa fossiilin lintumaisia piirteitä, sitä miten se poikkeaa eromeosaurieeista, joihin sen pitäisi
kuulua: ”Kuitenkin tämä kiinalainen sksilö poikkeaa näistä tavanomaisista einosauruksista monella
tapaan Sen luut olivat kevsitä ja ontoja, sääret pitkät ja sirot kuten heeroksella… Tämä einosaurus
on silmiinpistäväst linnun kaltainenn” Eli: Jos se kävelee kuin ankka ja kaakataa kuin ankka, se on
ankkan Kaakataa tai ei, perinteisen ikämääritsksen mukaan tämä fossiili on kuitenkin aitona
lintuna pieetsä Archaeoptersxiä nuorempin
Mainitakoon vielä toinenkin höshenpukuinen eino, Scanioriopseryxn Se löstsi 2000-luvun alussan
Ksseessä oli varpusen kokoinen keskenkasvuinen sksilön Fossiilin löstäjä Czerkas pit sitä
höshenpukuisena einosauruksena ja julkaisi sen kunniaksi kirjan Feashered Dinoiauri and she
Origin of Flighs. Vuonna 2094 Czerkas kuitenkin tutki fossiilin uueelleen sheessä alan ekspertn
Alan Feeucian kanssa ja he tulivat siihen tulokseen, etä ksseessä onkin lintun*
*Czerkas S, Feeucia An 2094: Jurassic archosaur is a non-einosaurian biren Journal of Ornishology 2094,
9]];4:149-1]9n

Yhessvaltalainen lääkäri Carl Werner, josta enemmän Koulubiologian analsssissa, teki 94 vuota
kestäneen tutkimusmatkan 60 luonnonteteelliseen museoon smpäri maailman, valokuvasi ja
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haastateli alan asiantuntjoitan Hän keskitsi ”matelijoieen valtakauteen” eli ”elämän keskiaikaan”
(trias- jura- ja liitukausi 2]0 – 6] miljoonaa vuota sitennn Hän päät testata uusearviniststa
teoriaa epäsuorast: jos teoria on tota, miljoonien vuosien aikana on tapahtunut niin paljon
mutaatoita, muuntelua ja luonnonvalintaa, etä einosaurusten ajan eliöillä ei pitäisi olla elossa
olevia, kaltaisiaan lajitovereitan Muta jos eliöt on luotu ei-kovin-kaukaisessa menneissseessä,
evoluuton geologiset aikakaueet ovat illuusio ja einosaurusten ajan fossiileilla on elossa olevia,
korkeintaan vähän muuntuneita jälkeläisiän
Werner tutustui paleontologiseen ammatkirjallisuuteen ja ot museoista 60 000 valokuvaan Hän
siis keskitsi vain niihin fossiileihin, jotka oli kaivetu esiin samoista kerrostumista, joissa esiintss
msös einosaurusfossiilejan Siten hän vertasi museoista ja alan ammatkirjallisuueesta löstämiään
tuhansia fossiileja nsksisin eläviin lajeihin sekä haastateli useita paleontologeja ja muita alan
asiantuntjoitan Tulos oli, etä museoista ja paleontologisesta kirjallisuueesta löstsi kaikkien
nykyiiin elävien eliöryhmien foiiiileja: löstsi selkärangatomien pääjakson kaikkien elossa olevien
rshmien eeustajia (hsönteisiä, äsriäisiä, simpukoita, meritähtä, koralleja, sienieläimiä, matoja jnenn
siten, etä nämä fossiiliset lajit muistutavat elossa olevia lajeja niin selkeäst, etä niitä on
pieetävä samana lajinan Selkärankaisten päärshmästä löstsi kaloja, sammakkoeläimiä, matelijoita,
nisäkkäitä ja lintujan Hait, rauskut, sammet, kampelat, lohet, sillit, nahkiaiset, sammakot,
salamanterit, kuristajakäärmeet, maaliskot, liitävät liskot, kilpikonnat, krokotilit, alligaatorit ja
kaimaanit olivat samanlaisia kuin tänäänkinn
Löstsi msös seuraavien nykylintujen fossiileja: papukaijoja, pöllöjä, pingviinejä, ankkoja, kuikkia,
albatrosseja, merimetsoja, kurppia ja avosetejan Wernerin kirjassa on valokuva Milwaukeen Public
Museumista (2002n: Kuvassa on rekonstrukto lintufossiilista, jonka museon tsöntekiijät lössivät
Montanan Hell Creekistä samasta paikasta, josta löstsi tsrannosaurus ja sarvinaama-einosaurus
(Tricerasopinn Lintu on avoset, pitkäkoipinen kahlaajan Kirjassa on msös valokuva Wisconsinin
sliopiston geologisessa museossa olevasta seinätaulusta, jossa esiintss kaksi lentoliskoa ja kolme
lokkian Mihin kuva perustuu, sitä ei kerrotan Lienevätkö lentoliskojen ja lokkien fossiilit löstsneet
samasta paikasta?
Entä mitä Benton sanoo tästä? Luku in4n9: Cretaceous neornithines: ”Vuoteen 2000 mennessä on
rekisteröits sli sata liitukautsta nskslinnun fossiilian Kuitenkin, suurin osa vanhemmista löseöistä,
joihin kuuluu lentoksvstömiä lajeja, ankkoja, flamingoja, pelikaaneja, kuikkia ja tkkoja, on hsläts
joko siksi, etä fossiilit ovat olleet liian puuteellisia, etä olisi varmast voitu päätellä, mikä lintu on
ksseessä, tai siten ajoitus on ollut väärän” (Muta jos lajit on fossiilien perusteella voitu määritää,
miten ne ovat voineet olla ”liian puuteellisia”? Ja onko ajoituskaan niin väärä, jos kuitenkin
teeetään, etä ksseessä on ”vanhempi löstö”?n Benton kuitenkin msöntää, etä on löstsnst
muutamia hsväksstäviä fossiileja (kuikkia, ankkoja, hanhia ja pelikaanejann Werner taitaa olla
oikeassa?
*Liitukausi oli siis 94] – 6] miljoonaa vuota sitenn
Vuonna 2097 kiinalaisesta varhaisliitukautsesta (939 - 920 miljoonaa vuotan Jeholmuoeostumasta löstsi moeernin linnun fossiili, jonka luut eivät olleet mineralisoituneet:
Histologisissa värjäsksissä näksi normaalia luukueosta kuten avoimia Haversin kanavia, jotka eivät
olleet ehtneet tästsä mineraaliaineksellan (Vang MnZn Li ane Zn Zohou 2097: Insight into the
growth patern ane bone fusion of basal bires from an Earls Cretaceous enanthiomithine biren
PNASnPnasnor/cgi/eoe/90n9073/pnasn9797237994nn Tämä oli ilmeisest ensimmäinen kerta, kun
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lintufossiilista löstsi sulkien lisäksi muutakin orgaanista, siis ei-kivetsnstä/mineralisoitunuta
kueostan Aäitä löstöjä on tehts jo vuosiksmmenet, muta niistä ei juurikaan puhutan Dinosaurusfossiiien hsvin säilsneet verisuonet – tai jopa suolisto (!n – eivät sovi ksmmenien vuosimiljoonien
aikaskaalaann Esimn creatonn com sivustolta löstss tästä paljon esimerkkejä hakusanalla ioft tiiue
(ja msös suomeksi Luominen rs:n kotsivuiltann
Bergman ja Snow toteavat smn artkkelissaan, etä evoluutoteorian kannalta on ongelmallista, etä
usein einosauruksia ja lintuja sekä niieen jalanjälkiä löstss samoista kerrostumistan Esimerkiksi
vuonna 2002 Melchor smn raportoivat teeeleht Nasureiia eräästä msöhäisen Triaskaueen (noin
290 miljoonaa vuotan kerrostumasta löstsneistä linsumaiiiisa jalanjäljistä (Argentinann* Jäljet,
joista itsekin olen nähnst valokuvan, vaikutavat selviltä linnun jäljiltä, asiantuntjoieen mukaan
kahlaajan jäljiltä, jolla isovarvas sijaitsee tarkalleen muita varpaita vastapäätä, piirre, jota
einosaurusten jalanjälissä ei ole koskaan havaitavissan Kerrostuman ikä oli aikaisemmin
varmistetu jo kahteen kertaan, joten tällä kertaa ei voitu veeota väärään ajoitukseenn Ei
kuitenkaan ole maheollista, etä tuolloin olisi ollut lintujan Tutkijoieen mielestä näissä jäljissä on
nsksisten kahlaajien jälkiin verratuina ”lieviä poikkeavuuksia”n Siksi niieen väitetään kuuluvan
”tuntematomalle theropoei-rshmän einosaurukselle, joka oli kehitänst joitain lintumaisia
piirteitä”n Tällaiset löseöt ova melko sleisiä: usein jälkiä ja mikrofossiileja löstss paljon
vanhemmista kerrostumista kuin makrofossiilejan
*Melchor RnAn es al. Bire-like fossil footprints from the late Triassicn Nasure 2002,497;61i2:i63-1n

Mennstä maailmaa on asutanut monipuolinen selkärankaisten joukko, joista osa oli nsksisistä
melkoisest poikkeavia, osalla oli mosaiikkimaisia piirteitä (kuten vesinokkaeläimellä tai
liejursömijällänn Pienillä petoeinosauruksilla ja linnuilla oli luustoissaan joitain samankaltaisuuksian
Esimn Kiinasta on löstsnst pieniä kaksijalkaisia theropoeeja, jotka luustonsa puolesta muistutavat
Saksasta löstsneitä liskolintuja (Archaeopseryxnn Linnut ja nisäkkäät olivat einosaurusten aikalaisian
Linnut tuskin kehitsivät puissa kiipeilleistä einosauruksistan (On msös esitets, etä pienet
petoeinosaurukset kehitsivät linnuista!n Ja mitä tulee suurikokoisiin, höshenpeiteisiksi
väitetsihin einosauruksiin (höshenpeiteinen tsrannosaurus!n, ”esihöshenet” eivät ole muuta kuin
eläimen nahan lujaa ja kestävää kollageenisäikeistöä, joka on jäänst jäljelle kun muu osa nahkaa
on mäeäntsnst pois ennen fossilisoitumistan Samanlaisia ”esihöshenten” kuvioita on löseets mmn
eelfinien ja lentoliskojen fossiileistan

Luku 12: Iimisen evoluuto alkoi käiellisistä nisäkkäistä
”Ihmiien evoluuton kaikkia vaiheisa ei vielä tedesä, muta tedos sarkensuvas jaskuvait”
(sn933nn
”Muta teeot tarkentuvat jatkuvastn” Tämä kuulostaa omituiselta: Pikemminkin vaikutaa siltä,
etä mitä pieemmälle aika kuluu, sen lahonneemmalta fossiilien mukaan laaeitu sukupuumme
nästää: huominen voi taas jälleen kerran muutaa kaiken, totesi Juha Valste kirjassaan Apinaisa
ihmiiekiin* On kuitenkin olemassa teteen ala, jossa teeot ihmisen polveutumisesta ”tarkentuvat
jatkuvast”n Tarkoitan genetikkaa, perinnöllissssteeetä: Mitä pieemmälle aika kuluu, sitä
suuremmaksi käsvät geneetset erot ihmisen ja simpanssin välillä ja sitä kauemmaksi ajaueumme
toisistamme Darwinin elämänpuun oksillan Siitä tuonnempanan
*Tarkkaa sanamuotoa ja kirjan sivua en muistan
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”Noin 12 miljoonaa vuota iiten Afrikaiia käynniisyi valsava geologinen mulliisui: Afrikan
mannerlaata alkoi hajosa kahseen oiaan ja iynsyi iuuri Isä-Afrikan hausavajoama. – Idän
puoleiiella alueella iasees väheniväs ja ilmaiso muutui kuivemmakii, minkä ieuraukiena
iademesiäs jousuivas väiisymään mesiäiavannien telsä. – Hausavajoama soimi
isolaatotekijänä, ja populaatos kehityiväs erilaiiikii” (sn 934nn
Seuraavan sivun tarina esitellään ikään kuin luonnonteteellisenä tetona:
”Eniimmäiies ihmiien kehisyilinjan eduisajas olivas metsäsavanneilla eläviä apinaiimisiä,
joska käveliväs pyisyaiennoiia ja oiaiivas käytää alkeelliiia syökaluja. Niiden aivojen koko oli
kuisenkin edelleen iama kuin iimpaniieilla, noin 500 cm 3. Apinaihmiiiin kuuluivas muun
muaiia Auisralopishecui-iuvun eduisajas.
Pystyasennosta oli iavannilla uieisa esuja. Seiisen oli helpompi havainnoida ympäriisöään ja
iholle kohdiisuva auringoniäseily väheni merkitäväit. Kahdella jalalla liikutaeiia myöi nopeui
liiäänsyi ja energian kulusui väheni. Liikkumiisavan muusoi vapautti kädes muun muaiia
ravinnon kuljesukieen iekä syökalujen, kusen okianpäskien ja kivien käytöön. Liiäänsyvä
liikkuminen ja auringon paahde avoimeiia ympäriisöiiä liiäiiväs elimiisön lämpenemiisä.
Tämän ieuraukiena karvapeise ei ollus enää kilpailuesu ja karvoisui alkoi vähensyä. Vähäinen
karvoisui ja hikirauhaies sehoitvas lämmön poiisumiisa elimiisöisä. Apinaihminen käytti
ravinnokieen raakaa lihaa ja erilaiiia kaiveja.”
Samalla sivulla on taiteilijan loihtma kuva etelänapinapariskunnasta (Auisralopishecuin, joita siis
kutsutaan apinaihmisiksin Loppuliite ”ihminen” lienee lisäts siksi, etä oletetu polveutumisemme
tästä eläimestä menisi paremmin msös rahvaan kaaliinn
Jo pitkään on kuitenkin ollut selvää, etä etelänapinoista ei voiea johtaa minkäänlaista
kehitsslinjaa ihmisen sukuun Homo: kaikki sukuun Homo kuuluvat, kuten heieelberginihminen,
ovat olleet oikeita ihmisiän Uueemmat löseöt, kuten Auisralopishecui iediba, eivät ole tuoneet
ongelmaan mitään lisävalaistustan Siksi paleoantropologit puhuvat ”hsppäsksellisestä”
evoluutosta: kehitssopillisen aukon sli teheään evoluutoloikka etelänapinasta ihmiseenn Tällä
tarkoitetaan sitä, etä jossain pienessä, eristästsneessä populaatossa tapahtui niin äkillinen
evoluutopsrähess, etä siitä ei voinut jääeä mitään fossiileja toeisteeksin – Tieeetä? Toeisteieen
puute toeistaa ihmisen evoluuton?
Silt etelänapinat ovat olleet kiintoisa tutkimuskohee: Ksseessä on melko monimuotoinen,
sukupuutoon kuollut afrikkalainen käeellisrshmä, jonka luuston anatomia viitaa siihen, etä niiltä
psstskävels on saatanut luonnistua paremmin kuin simpansseiltan Aiieen luieen rakenne ja
mitasuhteet viitaavat kuitenkin selväst siihen, etä ne olivat kiipeilijöitä ja etenivät pääosiltaan
nelivetoisest: lapaluun nivelpinta, johon olkaluu niveltss, osoitaa lieväst slöspäin (esimn A.
iediban, släraajat ovat shtä pitkät kuin alaraajat, sormet ja varpaat ovat pitkät ja käsrät, ranne
voieaan lukita nsn rsstskävelsasentoon, kaularanka liitss kallonpohjan takaosaan eikä korvan
tasapainoelin viitaa psstsasentoonn Aivot, vaikka niieen koko ei vältämätä korreloi
älskkssstasoon, olivat kuitenkin pienet (nn ]00 cm3, ihmisellä keskimäärin 93]0nn Eikä
psstskävelskään ole ihmissseen tunnusmerkki: Italiasta löstsnst Oreopishecui bambolii vaikutaa
olleen psstsasennossa kulkenut käeellinen, jonka iäksi on arvioitu 7 -i miljoonaa vuotan Se ei
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kuitenkaan sovi evoluutotarinaan, sillä ihmisen pit kehitsä Afrikassa vasta paljon msöhemminn
(Ja pingviinitkin ovat psstsasentoisiann
Polveutumisemme etelänapinoista ei ole uskotavaa senkään valossa, etä ne elivät ihmisen kanssa
samaan aikaann Oppikirjammekin mukaan suku Homo on lähes kolmen miljoonan (2,1n vuoeen
ikäinenn Kaikki homo-suvun muinaiset eeustajat, ”roeut”, ovat olleet oikeita ihmisiä, kuten
psstsihmiset, neaneertalilaiset, eenisovan ihmiset jnen (H. ergaiser. H. erecsui, H. anseceiior, H.
heidelbergeniii, H. neandershaleniii, H. georgicui, H. deniioveniii etcnn Ainoastaan muuan 9i]060 –lukujen taiteessa löstsnst ”luuläjä” risttin hätäisest ja väärin homo-sukuun kuuluvaksi, nsn
”käteväihmiseksi” (Homo habiliinn Sen luut löstsivät melko laajalta alueelta ja ne koostuvat
ilmeisest kaheen, ellei kolmenkin eri lajin jäänteistän Lisäksi 9i70-luvulla löstsnst Rueolfn ihminen
(Homo rudolfeniii, kallo KAMER-9470n on ollut kiistanalainen, johtuen kallon pirstaloitumisesta
satoihin osiin ja kasvoluieen puuteestan
9ii0-luvulla löstsneistä ja laajalle alalle levinneistä luun sirpaleista rekonstruoitin uusi esiihmissuku, Ardipishecui, jonka pit olla sli viisi miljoonaa vuota vanhan Vuonna 2009 Tsaeista
löseetin rapautumassa olevasta hiekkakivestä pilkistävä lähes täseellinen kallo, kaksi alaleuan
palaa ja kolme hammastan Aiistä rekonstruoitin sahelinapinaihminen* (Sahelansrophuin, jonka pit
olla seitsemän miljoonan vuoeen ikäinenn Aivotlavuueeksi arvioitin vaatmatomat 3]0cm 3, muta
liteä naama ja paksut luuharjanteet silmien släpuolella muistutvat psstsihmistän Kallon
löstäneen rshmän johtaja, paleontologi Michel Brunet esitkin arvion, etä Sahelansrophui liikkui
psstsasennossa! On mielestäni huolestutavaa, etä teteen eeustajana esiintsvä paleontologi
esitää tällaisia käsitsksiä pelkästään aivokopan ja naaman luieen perusteella, arvio, jonka
populaarimeeian toimitajat – tai viimeistään heieän lukijansa, vääntävät faktaksi: Sahelansrophui
käveli kaheella jalalla ja oli siis esi-ihminen, ihmisen esi-isä on löstsnst! (Vaikka kaksijalkaisuueella
ei siis vältämätä ole mitään tekemistä ihmissseen kanssann Pariisin luonnonhistorian museon
johtaja, paleontologi Brigite Senut, oli sitä mieltä, etä kallo ei kuulu ihmisen esi-isälle, vaan
naarasgorillalle (jonka kallon morfologia käs läpi melkoisia muutoksia lapsuueesta vanhuuteennn
Kuitenkin, sheen ainoan kallon perusteella, luotin kokonainen uusi esi-ihmisukun
*Huomaa: ”ihminen”n Kallorekonstrukto ei ksllä kovin helpost tuo mieleen ihmistä (ksn esimn Wikipeeia:
Sahelansrophui schadeniiin.

Ja Ardipishecukien pit olla ihmisen kehitsksen ”Rosetan kivi” vuonna 200i, ”Darwinin
juhlavuonna”, jolloin sitä hehkutetin lähes ksllästsmiseen saakkan Kuitenkin, jopa löseön tehneet
tunnustvat, etä laajalle alalle levinneet luunsirpaleet olivat kuin ”katujsrän alle jääneitä”n
Löstäjiensä mielestä nämä molemmat smn fossiilit pueotvat nuoremmat etelänapinat ihmisen
sukupuustan Löstöjä tehneillä (kuten Leakesn perhe, White, Johanson, Brunet jnenn onkin ollut
katkeria keskinäisiä kiistoja ja meeiakampanjoita omien fossiiliensa puolestan Esimerkiksi Richare
Leakes oli niin närkästsnst Donale Johansonin vuonna 9i74 löstämästä Lucssta (etelänapinan, etä
hän väit sen olevan ”kipsistä loiheitua mielikuvitusta”n
Vuonna 209] homo-suku vanheni siis puolella miljoonalla vuoeella kun Etopiasta pari vuota
aikaisemmin löstsneen alaleuan varmistetin kuuluvan homo-suvun eeustajalle ja iäksi oli saatu
määritetsä 2,1 miljoonaa vuota (kuva kirjamme sivulla 933nn Keväällä 2097 ”moeerni ihminen”
Homo iapieni vanheni puolestaan saealla tuhannella vuoeella, kun Marokosta löseetin
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nsksihmisen muotoinen kallon Saman vuoeen sskssllä teeeleht Science julkaisi tutkimuksen, jonka
mukaan Afrikassa ssntsnst nsksihminen ei muutanutkaan sieltä pohjoiseen vasta 60 000 vuota
siten, vaan ensimmäisen kerran jo 60 000 vuota tätä aikaisemminn – Ao, tätä voi tetsst kutsua
”tetojen tarkentumiseksi”n Jatkuvat päivitskset ja päivitsksien päivitskset kuitenkin viitaavat
siihen, etä ihmisen varmana pieetsstä evoluutosta ei sitenkään taiea olla kovin varmaa tetoa:
Kaikki tähän mennessä löstsneet fossiilit (usein eritäin pirstoutuneita ja isolle alalle levinneitän
ovat osoitautuneet joko sukuputoon kuolleille käeellisille tai aieoille ihmisille kuuluviksin Monet
tutkijat ovat msöntäneet, etä jos tavallisest pukeutunut psstsihminen tai neaneertalilainen tulisi
meitä kaeulla vastaan, kukaan ei kiinnitäisi häneen mitään huomiotan
Jätän käsitelemätä vn 209] suurta huomiota herätäneen oueon fossiililöseön eräästä
eteläafrikkalaisesta luolastostan Ksseessä on noin 9]]0 luuta tai niieen osaa, joieen on arveltu
kuuluvan 9] eri sksilöllen Luieen omistajille annetin lajinimi Homo nadelin Löstö innostut, sillä
luieen arvioitin olevan jopa 2,] miljoonan vuoeen ikäisiän Vuonna 2097 into laantui, kun löseön
”viralliseksi iäksi” vahvistui noin 300 000 vuotan Joieenkin mielestä luut ovat joutuneet
sokkeloiseen luolastoon tulvavesien kuljetaminan
BIOS 9:n sivulla 93] on kuva simpanssin ja ihmisen luurangosta sekä niieen viieestä
eroavaisuueestan Jo ne ovat merkitäviä, monista muista, paljon suuremmista eroista
puhumatakaan:
1) Ihmiien pää on hyvin saiapainoiia ielkärangan yläpääiiä. Ihmiiapinoilla vahvas
niikalihakies pisäväs pääsä pyisyiiä.
2) Ihmiien ielkärangaiia on kakii muskaa eseenpäin, kaulan ja alaielän kohdalla. Muskas
autavas iäilytämään saiapainon pyisyaiennoiia. Simpaniiin ieiioeiia kahdella jalalla
ien ruumiin painopiise on jalkojen esupuolella, mikä sekee ien aiennoisa epävakaan.
3) Ihmiien lanto on leveämpi ja masalampi kuin ihmiiapinoilla.
4) Ihmiien alaraajas ovas pidemmäs kuin yläraajas.
5) Ihmiien alaraaja ojensuu iuorakii kävelleiiä.
Yllämainituihin lisään kuueenneksi merkitäväksi eroavaisuueeksi ihmisen jalan (nilkka, kantapää,
jalkaterä ja varpaat (paljon muutakin lisätävää olisinn
Nivelten ”4-bar –mechanism” ei voi kehittyä
Käsitelen lshsest vain polvea ja jalkaa: Käeellisistä vain ihminen psstss lukitsemaan
polvinivelensä lievään sliojennukseenn Tämä on keskeinen vaatmus pitkään seisomisen ja
kestävsssjuoksun kannaltan Ihmisen polvinivel on uniikki eli ainutlaatuinen: Vain ihmisen
polvinivelessä on mekanismi, josta kästetään englanninkielistä termiä four-bar-mechaniim eli
”neljän tangon mekanismi”n Se tarkoitaa sitä, etä nivel ei ole kiinseäit iaranoisu kuten
esimerkiksi olkaluu-kssnärluu –nivel (tai ovin; kiinteää saranaa ei ole vaan tukipiste muutuu koko
ajan nivelen asennon muutuessan Tämän varmistavat etu- ja takaristsiteet, jotka muoeostavat
kaksi ensimmäistä ”tankoa”n 3n Ja 4n tangon muoeostavat janat, jotka reisi- ja sääriluun
nivelpinnoilla sheistävät toisiinsa ristsiteieen kiinnitsmispisteetn
Ihmisen polvessa tapahtuu ainakin neljänsuuntaista liiketä: koukistus, ojennus, kierto sekä
nivelpintojen liukuminen toistensa suhteen etu/takasuunnassa (kentes msös sivusuunnassa?nn
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Tärkeitä ovat msös nivelkierukat, sivusiteet ja polvilumpio jänteineen sekä polven seutuun
kiinnitsvätä lihaksetn Ristsiteet on hermosetu siten, etä ne aistvat asennon ja ennen kaikkea
äkillisen asennon muutoksen: Jos meinaamme kaatua eteen polven ollessa koukistetuna,
takaristsiee antaa varoituksen reisilihakselle, jota polvi ei koukistuisi liikaa ja emme kaatuisin
4-bar-mekanismi on palautumatoman monimutkainen rakenne, joka ei voi kehitsä vähitellen: se
joko toimii tai ei toimin Kaikki osat tarvitaan het ja täseellisen oikein asennetuinan Apinan polvi ei
voi muuntua ihmisen polveksi satunnaisten mutaatoieen kauta, eikä geeneissä eees ole
ristsiteieen ”piirustuksia” eikä ohjeita niieen kiinnitsmispisteistän Samanlainen mekanismi löstss
luukalojen leuoista sekä sueenkorentojen ja lintujen siivistän
Ihmisen jalka, kuten polvi, ja koko muu liikuntaelimistö, vaikutaa olevan suunniteltu sekä
seisomista etä kestävsssjuoksua varten: Kirurgin pitää psstsä seisomaan leikkauspöseän ääressä
tarvitaessa vaikka koko päivänn Keskipäivän kuumuueessa hikoilulla ruumiinlämpönsä kurissa
pitävän afrikkalaisen pitää ksetä juoksemaan saaliinsa, kuten antloopin näännsksiinn Pitkä
akillesjänne ja erikoisrakenteinen jalkaterä toimivat hsbrieimootorin tavoin: Kun jalkaterä osuu
maahan, iskuenergia varastoieaan akillesjänteeseen ja jalkaterään seuraavaa ponnistusta vartenn
Ihmisen jalan jälki on selväst erotetavissa muieen käeellisten kuten ”apinaihmisten” jäljistä:
Ihminen on kanta-astuja, jolla on pitkä jalkaterä ja lshset varpaat, iso ja voimakas ukkovarvas on
lähes muieen varpaieen suuntainenn Jalkakirurgiaan erikoistunut kollegani kuvasi ihmisen jalkaa
(nilkka, kantapää, jalkaterä, varpaatn ”nerokkaast suunnitelluksi pirunnsrkiksi”n
Liian vanhoja ihmismäisiä jalanjälkiä
Miljoonien vuosien ikäisiksi arvioituja ihmismäisiä jalanjälkiä on löseets, muta ne koetetaan aina
selitää apinaihmisten jäljiksi (tai väärin ikämääritetsiksinn Viimeisin löstö on Kreetalta, josta
Proceedingi of she Geological Sociesy raportoi elokuussa 2097 (Gerare Gierlińskinn Ae on arvioitu
],7 miljoonan vuoeen ikäisiksin Tutkijoieen mukaan jälkien tekijä oli kaksijalkainen, viisivarpainen*
hominini**, kanta-astuja, jolla ei ollut ksnsiä lshsissä varpaissaan ja jonka jalka oli ”strongls
entaxonic”***n Tutkimusraportn mukaan jälkien tulkinta on ”potentaalisest ristriitainen”n
Professori Per Ahlbergin mukaan, ristriitaisen tulkinnasta tekee niieen ikä (liian vanhojan ja sijaint
(väärällä mantereellann Mikä muu ”hominini” kuin ihminen on kaksijalkainen ja lshstvarpainen
kanta-astuja? Muita liian vanhoja jälkiä on löstsnst mmn Tansanian Laetolista ja Kenian Ileretstä
(ksn Koulubiologian analsssi Inn (Kirjassamme, sivulla 944 on valokuva einosauruksen jalanjäljestänn
*Jäljet viitaavat siihen, etä niieen tekijä oli lshstvarpainen (eikä pitkäksntnennn
**Hominini tarkoitaa afrikanihmisapinoita (joihin msös ihminen luetaannn
***Entaxonic on kehitssopillinen käsite, jossa jonkun eläimen sisimpien varpaieen (vastaten ihmisen
peukaloa ja isovarvastan katsotaan kehitsneen pieemmälle kuin ulommat varpaatn

Kun aivot kasvoivat sytmällä
”Vanhimmas varhaiisen ihmiisen foiiiilis on ajoisetu noin 2,8 miljoonan vuoden saakie.
Varhaiisen ihmiisen aivojen koko oli kakii kersaa iuurempi kuin apinaihmiiillä. Suuremmas
aivos muuttivas ihmiien käytäysymiisä, erisyiieit ravinnon hankinsa sehoisui. – Tärkeä
ravinsoon liityvä kekiinsö oli tulen käyti. Kun liha kypiennettiin, ien iiiälsämäs ravinsoainees
imeysyiväs paremmin iuoliisoisa vereen. Kypiennykien aniioisa myöi iuuri oia ravinnon
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iiiälsämiisä haisalliiiisa mikrobeiisa kuoli. Ravinnoisa iaasu liiäproseiini ja –energia ediitväs
aivojen kaivua” (sn936nn
Väite ”ravinnosta saatu lisäproteiini ja –energia eeistvät aivojen kasvua”, on naiivi: aivot kasvoivat
ssömällä, vaikka toeellisuueessa se on vsötärön smpärsstä, josta saa ssömällä lisäsentejän
Samalla sivulla on taiteilijan rumentama kuva ”varhaisesta ihmisestä”, 600 000 – 400 000 vuota
siten eläneestä heieelbergpariskunnasta (Homo heidelbergeniiinn Taitelijalle on mitä ilmeisimmin
annetu ohjeeksi luoea vaikutelma apinamaisesta puoli-ihmisestä, vaikka heieelbergiläinen oli aito
ihminen, jonka aivotlavuueeksi on lasketu keskimäärin 927] cm 3n Samalla sivulla kuvassa 2 on
”varhaisen ihmisen” kallo; aivotlavuus 1]0 – 9900 cm3 eli samaa luokkaa kuin monilla
nsksihmisillä (kuten Anatoli Francemlla, joka voit Aobelin kirjallisuuspalkinnon vn 9i20nn Tämä
kallo kuulunee psstsihmiselle (Homo erecsuin, jonka uskotin kuolleen sukupuutoon noin 400 000
– ]00 000 vuota sitenn Kuitenkin Kiinasta, nsn punaisen peuran luolasta löstsi jo 9i10-luvulla
psstsihmisen reisluu, joka vuonna 2096 ajoitetin vain 94 000 vuoeen ikäiseksin
”Vanhimmas nykyihmiien foiiiilis ovas vain noin 200 000* vuota vanhoja, ja ne on löydety
Etopiaisa. Alukii nykyihmiisen määrä kaivoi Afrikaiia jopa miljooniin ykiilöihin ja he
levitäysyiväs eri puolille Afrikkaa ja aina Lähi-isään ait. Noin 70 000 vuota iiten sapahsui
kuisenkin iuuri ympäriisökasaisrof: ilmaiso viileni merkitäväit, ja ien ieuraukiena ravinso
kävi vähiin. Syykii ilmaison viilenemiieen arvellaan Indoneiiaiia sapahsunuta valsavaa
sulivuorenpurkauisa, joka laiki maapallon lämpötlaa jopa 12 aiseta. Kasaisrof aiheutti
pullonkaulailmiin. Nykyihmiiiä kuoli maiioitain, ja jäljelle jäi vain noin 10 000 Afrikaiia
elävää ykiilöä, joiden jälkeläiiiä kaikki maapallolla nykyiiin eläväs ihmies ovas” (sn937nn
*Vuonna 2097 nsksihmisen ikä siis nousi tuosta 200 000:sta 300 000 vuoteenn

Kirjamme mukaan ihmissuku olisi lähtenst 90 000 sksilöstä uuteen kasvuun noin 6] 000 vuota
sitenn Mikäli tämä pitäisi paikkansa, 9i00-luvun kaltainen väestöräjähess olisi tapahtunut jo
tuhansia vuosia siten ilman nskslääketeeetä ja nskstekniikkaakin (tosin ehkä hieman
hitaamminnn Ihmisiä olisi pitänst elää satoja miljareeja jopa pienen väestökasvun mukaan
lasketunan Jo alle 90 000 vuoeessa muutaman sksilön alkupopulaato kasvaisi helpost nsksiseen 7
miljareiinn
Vaikka väestönkasvu olisi muinaisuueessa ollut kaksi tai jopa neljä kertaa hitaampaa kuin viime
vuosisatoina, maailmassa olisi smn tulivuorikatastrofn jälkeen pitänst silt elää niin monta miljareia
nsksihmistä, etä suuria määriä heieän luitaan ja eritsisest hampaisa pitäisi löstsä melkein mistä
vainn Viimeisten vuosisatojen aikana planeetamme pintaa on kaivetu ja tongitu niin paljon, etä
jotain olisi pitänst löstsän Missä he kaikki ovat? – Vai onko niin, etä heitä ei sitenkään ole ollut
niin paljon? Jos tulivuoriteorian sijasta otaisimme lähtökoheaksi mstologiana pieetsn
kertomuksen Aooan arkista, läht ihmiskunta sen mukaan uuteen kasvuun kolmesta pariskunnasta
noin 4 ]00 vuota sitenn Jos oletamme, etä heieän jälkeläistensä joukko, ehkä 90 – 20 henkeä
tuplaantui kerran 9]0 vuoeessa, heieän lukumääränsä olisi vuoteen 2 000 mennessä kasvanut
muutamaan miljareiinn
Sivuilla 936-7 on kuvasarja: Apinaihmisen kallo ]00 cm 3, varhainen ihminen 1]0 – 9900,
neaneertalilainen 9]00 ja nsksihminen 93]0n Tämä on mielenkiintoinen ”paljastus”: Juuri
aikaisemmin oli korostetu sitä, miten aivojen kasvu oli keskeistä tellä koht ihmissstän Sivulla 937
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toeetaan msös, etä ”Asksihmisellä oli monia sellaisia ominaisuuksia, jotka tekivät lajista niin
kilpailuksksisen, etä kaikki muut ihmisen sukuun kuuluvat lajit kuolivat vähitellen sukupuutoon”n
– Siis msös neaneertalinihminen, jonka aivot olivat selväst nsksihmistä kookkaammat?
Ihmisen hämärä kehitsshistoria ei ole osoitautunut ainakaan shtään sen selvemmäksi senkään
jälkeen kun alan kotmainen asiantuntja Juha Valste kirjoit kirjansa Apinaisa ihmiiekii (2004n ja
Ihmiilajin iynsy (2092nn Kirjat ovat tosin mielenkiintoista luetavaa, muta niistä ei löses vastausta
siihen, mihin nimet viitaavat: evoluutoon apinasta ihmiseksin Hänen viimeisin (?n kirjansa
Neandersalinihminen – unohdetu lajisoveri on siinä mielessä hsvä, etä se ”tunnustaa”
psstsihmisen ja neaneertalinihmisen aieoksi ihmiseksi (homonn
Sivulla 940 on ”vaelluskarta”, nsksihmisen levitästsminen Afrikastan Sivulta 942 löstss ihmisen
sukupuun Aämä siis vuosimallia 2096 ja tarvitsisivat päivitsstän Sukupuun apinaihmisten (kuten
etelänapinatn kohealla on sana ”psstsasento”n Mitähän se tarkoitaa? Eivät ne ainakaan
kaksijalkaisia olleetn Ehkä epämääräisellä psstsasennolla halutaankin vain vahvistaa koululaisten
uskoa ihmisen evoluutoon?

LUKU 13: EVOLUUTIOTA TUTKITAAN MONELLA TAVALLA
Fossiilien ikä voiiaan määritää tarkast (sn944n
Vai voidaanko??
”Foiiiilin iuhseellinen ikä iaadaan ielville joitofossiilien avulla” (sn944nn
Johtofossiiliajoitus on kehäpäätelmän Sen oikeaksi toeistamaton premissi, lähtökohta, on, etä
Darwinin ”perusteoria” vuosimallia 91]i pitää eeelleenkin paikkansan Tällöin eliöieen on tästsnst
kehitsä teorian mukaisessa järjestsksessän Ja koska osa fossiileista on teorian mukaisessa
järjestsksessä, Darwinin teoria on tota: simpukat kehitsivät ennen käeellisiän Entä mikä määrää
kerrostuman iän, josta fossiili X löstsi? Raeiometria? Ei, vaan johtofossiilin Entä mikä määrää
johtofossiilin iän? Raeiometria? Ei, vaan kerrostuman Entä mistä vuosiluvut on saatu?
Uniformitarianismista, 9100-luvun ksseenalaisesta opista, jonka mukaan seeimentt ovat
kerrostuneet aina iamalla saiaiiella ja hisaalla nopeudella vuosimiljoonia, noin 0,2 mmn
vuoeessan* Kun kerrostuman paksuus ja fossiilin ssvsss on mitatu, ikä lasketaan siitä, esimerkiksi
johtofossiileina pieetsille ammoniiteille 6] – 400 miljoonaa vuotan Jos kerrostuman ikä (joka jo
”teeetään” johtofossiilistan, koetetaan kuitenkin määritää msös raeiometrialla (esimn K-Arn, ikä
hslätään aina, jos se ei osu ”oikeaan haarukkaan” (ksn allenn Tällaisissa tapauksissa voieaan
menetellä siten, etä koetetaan löstää jokin toinen isotooppi siinä toivossa, etä saataisiin
”parempi ikä”n Menetelmät ovat kuitenkin olleet kalliita ja tsöläitä, joten jos lähistöltä on löstsnst
sopiva johtofossiili, ikä on määritets sen perusteellan
*Tämän luvun (0,2mm/vn määrit Liverpoolin geologisen seuran presieent Thomas Reaee vn 917in

Johtofossiilihspoteesiin ja ikämääritsksiin liitss msös se itsestään selvsss, etä ssvemmät
kerrostumat ovat pinnallisempia vanhempian Tämän kerrostumislain esit kreatonistnen geologi
Aicolaus Steno (9631 - 9616nn Hän uskoi, etä geologiset kerrostumat ovat ssntsneet vertkaaliieit
(alhaalta slösn nsn ”rauhallisten merten aikana”n Monet kerrostumat (kuten kuutokilometrien
suuruiset turbieiittn viitaavat kuitenkin suurten ja nopeast virranneieen vesimassojen
katastrofaalisiin vaikutuksiin: tällöin laajoille, jopa satojen tuhansien neliökilometrien suuruisille
alueille levitästsneet veeen kuljetamat kivetsneet seeimentkerrostumat ovatkin

]9
muoeostuneet iekä horiionsaaliieit etä vertkaaliieitn Aäitä vesimassojen liikkeitä vaikutaa
tapahtuneen jaksotain eli välillä on ollut rauhallisempia aikojan Eroosion ssnnstämä maa-aines,
hiekka, sora jnen kästästsvät virtauksissa eri tavoin: karkeampi aines sakkautuu ensin eli sitä jää
enemmän släjuoksulle kuin hienojakeista hiekkaan Tällöin useita kerrostumia voi ssntsä nopeast
peräkkäin ja jopa samaan aikaan laajalla alueellan Aiinpä esimerkiksi virtauksen släjuoksulla
sijaitseva, karkeammasta aineksesta muoeostunut toiseksi ssvin kerrostuma voi olla saman ikäinen
kuin alajuoksuksulla sijaitseva alin ja hienommasta aineksesta koostuva kerrosn [Tämä perustuu
Julienin, Lanin ja Berthaultn 9ii0-luvun alkupuolella tekemiin seeimentaatokokeisiin:
Experiments on Stratfcaton of Heterogenous Sane Mixtures, Creaton ex nihilo Technical Journal
9ii4,1;9:pn37-]0 (nsksään Journal of Creatonnn]
Kerrostumien ikiä arvioitaessa pitäisi siis osata huomioiea 3-uloteisuus: saman neliömetrin alempi
kerrostuma on tetsst slempää vanhempin Muta paikassa A sijaitseva ssvin kerrostuma voi olla
saman ikäinen, tai jopa nuorempi kuin saman muinaisen virtauksen släjuoksulle paikkaan B
kasaama pinnallisempi kerrostuman Tämä tekee eri paikoissa sijaitsevien kerrostumien
keskinäisistä ikävertailuista vaikeitan Pitäisi tetää minkä laatuinen ja minkä suuntainen virtaus
seeimentt on ssnnstänstn
”Foiiiilen sarkaiia iänmäärisykieiiä käysesään apuna radioaktiviiia aineisa. Raiioaktivinen
iänmääritys peruisuu iiihen, etä määrisykieiiä käysety radioaktivinen aine hajoaa tesyllä
vakionopeudella. – Eliöihin kersyy niiden elinaikana radioaktiviiia aineisa, joska hajoavas
hisaait niiden kuoleman jälkeen. Maaisa kaivesun foiiiilin ikä voidaan ielvitää karsoitamalla
radioaktiviien aineen ja ien hajoamiien sulokiena iynsyneen aineen määräs foiiiiliisa sai iisä
ympäröiväisä kivikerrokieisa” (sn944nn
Huomaa: ”Eliöihin kersyy niiden elinaikana radioaktiviiia aineisa, joska hajoavas hisaait niiden
kuoleman jälkeen.” Minkälaisia muita raeioaktivisia aineita kuin raeiohiiltä muinaisiin eliöihin
kerääntsi niieen elinaikana (huomaa monikossa: ”aineita”n? Ei muuta kuin raeiohiiltä, joka hajoaa
nopeast! Kirjan mukaan vanhoissa, sli 60 000 vuoeen ikäisissä fossiileissa ei pitäisi olla lainkaan
raeiohiiltän Silt sitä löstss kaikista eloperäisistä, vanhoina pieetsistä nästeistä (kivihiili, öljs,
maakaasu, einosaurusten luut jnennn Ksn creatonncom/carbon eatngn
Raeiometrinen määritss antaa siis pelkkiä iuhdelukuja (tarkkojan, lähtöaineieen ja tstäraineieen
suhteitan Muta jos tästä suheeluvusta suoraan puoliintumisajan perusteella lasketu ikä vuosissa
ei sovikaan esimerkiksi tärkeänä pieetsn johtofossiilin perusteella jo ennalta arvioituun, nsn
oletusikään, raeiometrinen ikä hslätään aina (ja koetetaan ehkä jotain toista, “parempaa
isotooppia”nn Aästeen ikää ei siis määrää raeiometria, vaan sli 9]0 vuota vanha Darwinin teoria
lajien evoluutostan Tästä hsvä esimerkki on jo mainitsemani rueolfnihminen, kallo KAMER-9470n
Kalium-argon menetelmällä sen iäksi saatin ensin 292-230 miljoonaa vuotan Geokronologit
kuitenkin säikähtvät, kun he kuulivat, tuliperäisen kivinästeen vierestä löseetin varhaisen
ihmisen kallon He selitvät, etä “ulkopuolinen argon oli kontaminoinut nästeen”n Kallon iästä
kästin kiistoja sli ksmmenen vuota, kunnes iäksi sovitin 9,i miljoonaa vuotan
Menetelmän perustavaa laatua oleva virhe on sen premissi, lähtökohta, se, etä fossiili ja sitä
smpäröivä seeiment muoeostavat iuljesun iyiseemin: fossiilin ssnnsn jälkeen sssteemiin (fossiili
ja sitä smpäröivä kiviainesn ei ole päässst mitään ulkopuolisia aineita eikä siitä msöskään ole
poistunut mitäänn Aäin ei kuitenkaan olen Sssteemi ei ole suljetu; vetä kiertää koko ajan näissä
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seeimenteissä, jotka ovat tavallisest huokoista ainestan Pintaveeet valuvat niieen läpi koht
pohjavesiä tai alempana sijaitsevia pintavesiän Vesien mukana huuhtoutuu msös raeioaktivisia
aineita ja niieen lopputuoteitan Jotkut, kuten tetst uraanisuolat, ovat vesiliukoisempia kuin jotkut
toiset eli aineita huuhtoutuu eri tahtinn Jossain kiviaines on tiviimpää kuin jossain toisessa
paikassan Aiinpä raeioaktivisten aineieen ja niieen lopputuoteieen pitoisuueet saatavat olla
hsvinkin heterogeenisiä, “laikukkaita”n Aiinpä esimerkiksi fossiilin pään vieressä olevalle
seeimentn palalle voieaan saaea eri ikä kuin sille, joka on otetu fossiilin hännän läheltän
Kirjan väite “fossiilien ikä voieaan määritää tarkast”, ei pieä paikkaansan Tarkoitetaanko otsikon
sanalla “tarkast” siis vain raeioaktivisen aineen ja siitä ssntsneen tstäraineen, kuten uraanin ja
lsijsn suhteellisia, tarkkaan mitatuja osuuksia tutkitussa nästeessä? Muta sksi tarkka suheeluku
ei ole sama kuin ikä: Samasta kiviaineksesta voieaan joskus määritää useieen raeioaktivisten
aineieen suhteita ja tavallisest kaikki antavat erilaiset, toisistaan hsvinkin poikkevat iätn
Paikkaansa ei msöskään pieä BIOS 9:n teto, etä raeiometrinen määritss (hitaast hajoavasta
aineestan tehtäisiin msös itse fossiilistan Jos niitä fossiilissa on, ne ovat kerääntsneet siihen joskus
msöhemmin, eivätkä siten kerro mitään sen iästän Raeiometrinen ikä (muu kuin raeiohiileen
perustuvan määritetään aina fossiilia smpäröivästä kiviaineksesta (jos siitä jotain mitatavaa
löstssnn Tässä siis sksi selvä virhe, johon alussa viitasinn

Jotkin lajit ovat säilyneet pitkään samanlaisina (sivun 94] otsikkon
Tämä ei pieä aivan paikkaansan Oikeampi otsikko olisi ”Monet lajit ovat pysyneet samanlaisina
kymmeniä, jopa satoja miljoonia vuosia. Suurin osa nykyisin elävistä elitistä on eläviä fossiileja”n
Ksn esimn sllä mainitsemani Carl Wernerin tutkimusn

Fossiilisarja kertoo jonkin lajin keiitysiistorian (sivun 946 ensimmäisen kappaleen
otsikkon
”Eiimerkikii hevoieisa on löydety runiaait foiiiileja, joiden peruiseella on iaasu ielville, etä
hevonen on kehitynys noin 55 miljoonaiia vuodeiia kesun kokoiieisa viiiivarpaiieisa
niiäkkääisä nykyiiekii kookkaakii, kaviolliiekii eläimekii.”
Tekstn vieressä on ”sarjakuvaklassikko” 9100-luvulta eli Yalen sliopiston paleontologian professori
Othniel Marshmn laatma hevosen fossiilisarjan Se alkaa piskuisesta kalliomäsrästä eli ”aamuruskon
hevosesta” ja päätss miljoona vuota siten ssntsneeseen sotaratsuunn Sarjakuvan alla lukee:
”Hevosen fossilisarja antaa hsvän käsitsksen hevosen koon ja rakenteen muutumisesta 60
miljoonan vuoeen aikanan”
Marsh keräsi vaikutavan kokoelman amerikkalaisia fossiilisia hevosia ja aset ne tärkeänä pieetsn
Copen iäännön edellytämään järjeisykieenn Tämän säännön mukaan eläinten koko kasvaa
evoluuton kuluessan Kookas eläin oli Eeware Copen (9140 – 91i7n mukaan eeullisemmassa
asemassa sekä energiataloueen etä ravintoon ja lisääntsmiskumppaniin koheistuvan kilpailun
suhteen kuin pienikokoinen sksilön Kaksi muuta tärkeää piirretä olivat alkuhevosten
keskivarpaieen kehitsminen kavioiksi ja poskihampaieen kehitsminen kulutavaa ruohonssöntä
kestäviksi korkeakruunuisiksi puruelimiksin
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Marsh julkaisi sarjansa vuonna 9174n Ja koska hän uskoi Copen sääntöön, kantamuoeoksi pit valita
jokin pienikokoinen eläin (jolla ei tetenkään ollut kavioita eikä korkeakruunuisia poskihampaitann
Kuuluisan paleontologin, Richare Owenin vuonna 9149 kuvaama ketun kokoinen Hyracosherium
(kalliotamaani tai kalliomäsrän vaikut sopivalta ja Marsh antoi sille uueen nimen Eohippui,
”aamuruskon hevonen”n (Paleontologit olivat asetaneet Owenin löseön kalliotamaanien eikä
hevosten shtesteen, josta msös nimi Hyracosherium, sillä kreikankielen hyrax viitaa tamaaneihin
tai päästäisiinn Sillä oli eturaajoissa neljä ja takaraajoissa kolme varvasta kuten nsksisillä
kalliomäsrillänn
Eurooppaan hevosen tarina tuli Thomas Huxlesn mukana hänen kästsään tapaamassa Marshia
rapakon takanan Marshin esitämä aamuruskon hevosen suoraviivainen ja vähitäinen evoluuto
nsksaikaiseksi hevoseksi teki Huxlessn suuren vaikutuksenn Darwinin mielestä Marshin hevossarja
oli paras toeiste evoluutosta siten Lajien iynnyn ilmestsmisen vuonna 91]in (Toinen oli Ernst
Haeckelin samana vuonna, 9174 laatma selkärankaisten varhaisalkioieen kuvasarja, josta
tuonnempanann
Mitä hampaieen kehitskseen tulee, tuolloin uskotin, etä ruoho ja ruohotasangot alkoivat
kehitsä vasta mioseenikaueella joskus 2] – 20 miljoonaa vuota sitenn Sitä ennen varhaishevoset
kuten ”aamurusko” ja mesohippus elivät metsissä ja söivät lehtä, joieen mukana suuhun ei
joutunut hampaita kulutavaa hiekkaan Vasta mioseenikaueella tämä ”hiekkainen
smpäristövaikutus” mukamas ohjasi hampaieen kehitsksen uusille urille siten, etä hevosille
kehitsi korkeakruunulliset, purupinnoiltaan erikoisrakenteiset poskihampaatn Samalla
ruohotasankojen ilmestsminen ohjasi mukamas varpaieen kehitsksen koht kaviotan Tällaista
smpäristövaikutususkoa kutsutaan environmensaliimikii. Se toki pätee tetssn rajaan saakka:
Ympäristö muovaa fenotssppiä, muta ei tetenkään ssnnstä uusia ominaisuuksia (kuten
erikoisrakenteisia hampaita tai kavioitann Ongelma tässä ruohoteoriassa on se, etä ajoitus
vaikutaa olevan väärä: ruohoa on ilmeisest ollut olemassa niin kauan kuin muitakin maakasvejan
9100-luvulla tätä ei kuitenkaan teeetsn Vuota en tarkkaan muista, muta jo ajat siten, silloin kun
einosaurusten kivetsneitä ulosteita aletin tutkia, niistä löstsi ruohoan
Benton (kirjassaan Versebrase Palaeonsologyn kuitaa hevosen oletetun kehitsksen lshsest, muta
esitää kuitenkin Savagen ja Longin vuonna 9i16 laatman hevosten sukutaulun, joka on melkein
sama kuin BIOS 9:n sivun 946 sarjakuvan Msös Savagen ja Longin sukutaulussa on kantamuotona
tuo nelivarpainen aamuruskon varsa eli kalliomäsrän Sen sijoitamiselle hevosen sukupuuhun ei
kuitenkaan ole mitään teteellisiä perusteita – muuta kuin se, etä Darwinin teoria (ja Copen
sääntön eeellstää jotain sellaistan Ja koska pienikokoisia kolmi- tai nelivarpaisia nisäkkäitä on ollut
olemassa, voi sellaisen sijoitaa sijoitaa vaikkapa hevosen sarjan ensimmäiseksi eläimeksin Muta
eikö sen voisi shtä hsvin sijoitaa vaikkapa lehmän tai virtahevon kehitsssarjan kantamuoeoksi?
Benton toteaa, etä hevosten kehitss eri mantereilla on ollut erilaista ja etä vanhan maailman
alkuhevoset kuolivat sukupuutoon kun ilmasto kuivui ja kslmeni, ja etä kehitss jatkui vain
Pohjois-Amerikassan Tämä kuitenkin ihmetstää, sillä saman muutoksen pit koskea koko pohjoista
pallonpuoliskoan
”Tutkimusten alkuvaiheessa hevosten evoluuto vaikut vielä sksiseliteiseltä ja suoraviivaiseltan
Fossiiliaineiston lisääntsessä tlanne kuitenkin muutui monimutkaisemmaksi ja sukupuusta tuli
sukupensas, jossa oli paljon sivuoksia ja sukupuutoon kuolleita kehitsslinjojan Tästsi päätellä, etä
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oletetut esi-isät tekivät monimutkaisia vaelluksia Amerikan ja Euroopan välillä sekä otaa
huomioon sukupuutoon kuolemisia… Kolmivarpainen muoto Aeohipparion, jolla oli ruohonssöjän
hampaisto, ilmaantui samanaikaisest sksivarpaisen ja msös ruohonssöjähampaisen Pliohippuksen
kanssan Miten on maheollista, etä sksikavioisella muoeolla olisi ollut huomatava valintaetu arolla
kolmivarpaiseen muotoon verratuna? nnn Huolimata kaikista mainituista vastaväiteistä, jotka
koskevat nskshevoseen johtanuta kehitsslinjaa, voieaan löseetst fossiilit järjestää evoluuton
eeellstämäksi sukupuun luonnokseksin Tässä luonnoksessa on kuitenkin huomatavia aukkojan
Fossiililöseöt eivät mitenkään pakota sellaisen laatmiseenn Aästää melkein siltä, etä teoria on
ohjannut fossiililöstöjen tulkintaa”(Scherer & Junker, Evoluuto – kriittinen analyyii, Datakirjat,
2000, sn 233-4nn
Artkkelissaan Conficsi besween Darwin and Palaeonsology (9i7in Lontoon Aatural Histors
Museumin silloinen johtaja Davie Raup, paleontologi, kirjoit:
”Darwinin vakiovastaus siihen ongelmaan, etä fossiililöseöt eivät sopineet hänen teoriaansa, oli
se, etä fossiileja on niin vähän… Muta nst 920 vuota Darwinin jälkeen tetomme fossiileista on
suunnatomast kasvanutn Meillä on nst noin neljännesmiljoona fossiilista lajia, muta tlanne ei
ole juurikaan muutunutnnn Aiieen mukaan nästää eeelleenkin siltä, etä evoluuto on ollut
sllätävän hsppäsksellistä – ja mikä ironisinta, meillä on nst vielä vähemmän välimuoeoiksi sopivia
fossiileja kuin Darwinin päivinän Tarkoitan tällä sitä, etä muutamat klassiset esimerkit kuten
hevosten evoluuto Pohjois-Amerikassa, on tästsnst joko hslätä tai niitä on pitänst muutaa teeon
määrän kasvaessa – se mikä aikaisemman vähäisen teeon valossa näst niin selvältä ja
sksinkertaiselta, nästää nst paljon monimutkaisemmalta ja vähemmän asteitaiselta
kehitskseltän”*
*Field Muieum of Nasural Hiisory Bulletn ]0, Jan 9i7i:22

Onko eläimissä ja ihmisessä evoluutiopolun varrelta jääneitä surkastumia?
”Anatomisten rakenteiien versailu ielvensää eliökunnan iukupuusa. Ykii erikoinen sodiise
evoluutoisa ovas surkastumat eli sehsäväniä menetänees elimes sai niiden oias. Sekä
käärmeillä etä valailla on merkkejä raajoiisa, joska ovas iurkaisunees sarpeetomina” (sn947n
Käärmeillä tässä tarkoitetaneen boaa ja sen vatsanpohjassa sijaitsevaa kahta ohuta, keihäsmäistä
luuta, jotka päätsvät ulkoisiin ksnsiinn Ae eivät ole surkastumia, vaan ovat suureksi avuksi
käärmeen liikkuessa puissa ja oksistossan Lisäksi ne toimivat paritelua helpotavina apueliminän
Mitä taas valaisiin tulee, huomautan, etä aikana, jolloin valaieen nsn vatsaluieen tarkoitusta ei
teeets, oli helppo väitää niitä kehitssopillisiksi surkastumiksin Kaskelotlla ja seitvalaalla on
”lanto-surkastuma”, sillivalaalla lisäksi ”reisi-surkastuma”n Ae toimivat sukuelinten ja
voimakkaieen peräaukon sulkijalihasten kiinnitsmisalustoina: Valtavissa paineissa, jopa
kilometrien ssvssksissä valaan suolen sisältö ja kentes koko suolisto pursuaisivat ulos peräaukosta
ilman ”surkastumien” sulkijalihaksille antamaa tukean Valastutkija Arvsn mukaan luita ei voiea
pitää surkastumina ja hän nimitääkin niitä abeominaali- eli vatsaluiksi (Scherer, Junker, sn 979nn
Valaat uivat liikutamalla horisontaalista psrstöään slös-alasn Lanton olemassaolo estäisi tällaisen
liikkeen, joten jo niieen esimuotojen olisi pitänst ssntsä ilman lantotan Muta koska niieen
väitetään olleen maanisäkkäitä, niillä pit olla lanton Britläinen eläinteteilijä Douglas Dewar on
toistuvast vaatnut kehitssteoreetkkoja esitämään jonkinlaisia luonnoksia sellaisen
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liikkumiskelpoisen eläimen luurangosta, joka sopisi valaieen ja maaselkärankaisten välimuoeoksi,
muta kukaan ei ole otanut haasteta vastaann
”Ihmiielläkin on uieisa iurkaisumia, eiimerkikii hänsänikamas ja korvanliikutajalihakies”
(sn947nn
Lääkärinä teeän, etä ihmisellä ei ole muita surkastumia* kuin 9n lähes kaikilla huonost toimivat
korvanliikutajalihakset, ilmiö, joka johtunee vuosituhansia jatkuneesta geneetsestä rappiosta eli
haitallisten mutaatoieen rikastumisesta perimäämmen Silt vieläkin on ihmisiä, jotka kskenevät
heilutelemaan korvanlehtäänn 2n Viisaueen hampaatn Tämä johtuu leukamme hspoplasiasta eli
alikehitsneissseestän Se saataa johtua joko mutaatoista tai siitä, etä liian pehmeä ruokavalio ei
stmuloi leukaluun kehitsstä – tai molemmistan Kateenkorva, umpilisäke, rinnat ja kohtu
surkastuvat vasta siten kun ne ovat jo tehtävänsä suoritaneetn Häntäluu on tuiki tarpeellinen eikä
misään nimessä ole mikään surkastuma eikä sillä ole mitään tekemistä hännän kanssa, vaikka nsn
”häntäsilmu” ohjaakin sen kehitsstä (ksn allenn Ihminen ei msöskään ole alaston apinan Ihokarvoja
meillä on noin 60 – 600 per neliösentn Karvankohotajalihas on tärkeä talirauhauhasen toiminnan
kannalta: Lihaksen supistuminen tshjää rauhasen sisällön iholle, josta se saa suojaa kuivumista ja
patogeenisiä bakteereja vastaann Ihmiiellä ei ole kehisyiopilliiia ”iurkaisumia”n Oppikirjojen
laatjoieen olisi ssstä päivitää tetonsan
*Miehen nännejäkin on väitets surkastumiksinSitä ne eivät ole (kuin ei msöskään nsn ”vilkkuluomi” jnennn

Pikakelaavatko selkärankaisalkiot lajikehitystään? Onko ihmisalkiolla häntä ja kidukset?
”Myöi alkionkeiityksen aikana sapahsuvaa rakenseiden kehisyisä käysesään apuna
evoluutosuskimukieiia. Alkionkehisykien alkuvaiheeiia eri ielkärankaiies muiisutavas
soiiiaan. Kaikilla ielkärankaiiilla kehityväs alkionkehisykien aluiia kiduikaares, joiisa
myöhemmin muodoisuvas kaloilla kidukies ja niiäkkäillä muun muaiia alaleuan luus ja
kuuloluus” (sn947nn
Ylläoleva osoitaa, etä kirjoitaja ei teeä paljoakaan alkionkehitsksestä, vaan on plagioinut
vanhoista kirjoista 9100-luvun ”tetoa”, joka perustuu Ernst Haeckelin (9134 – 9i9in omasta
päästään raapimaan ”biogeneetseen lakiin”n Sen mukaan selkärankaiset ”pikakelaavat
kehitsshistoriansa” alkion varhaiskehitsksen aikana (kieukset, häntä jnennnVaikutaa kuitenkin siltä,
etä kirjoitajat olisivat jo viimeinkin tetoisia Haeckelin väärennöksistä, eivätkä ole enää
keheanneet tähän kirjaan kopioiea hänen vuonna 9174 laatmaansa selkärankaisalkioieen
kuvasarjaa (joka löstss vielä WSOY:n vuonna 200] kustantamasta lukion biologiasta Elämä, sivulta
33nn Ast kirjassa on ainoastaan kaksi pientä valokuvaa (sn947n ilman mitään tekstä (!nn Alempi on
sama kuin vuoeen 2001 painoksessa eli rotan alkion Toinen on luultavast ihmisen alkio (kuten
2001nn Ja totahan on, etä kaukaa katsotuna ne nästävät hieman samanlaisilta: Onhan sekä
rotalla etä ihmisellä esimerkiksi pää, kaksi silmää ja neljä raajaa – ja ihmisalkiollakin jopa ”häntä”n
Saman sivun tekst kuitenkin viitaa siihen, etä nämä kuvat olisivat alkionkehitsksen
alkuvaiheestan Sitä ne eivät kuitenkaan olen Kuvat ovat nsn fslotssppivaiheesta, joka ei enää eeusta
mitään alkuvaihetan Alkuvaiheeseen kuuluvat morula-, blastoksst- ja gastrulaatovaiheetn
Eritsisest tärkeässä gastrulaatovaiheessa selkärankaisalkioissa on suuria erojan Ihmisen pitäisi
Darwinin mukaan olla paljon läheisempää sukua hiirelle kuin kanallen Kuitenkin,
gastrulaatovaiheen alussa ihmisen ja kanan alkiolevst muistutavat melkoisest toisiaan
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(”kolmikerroksinen pannukakku”n, muta hiiren gastrula on ”kuppi” (Sariola smn Kehisyibiologa,
Duoeecim 209], sn9]9nn Ja jo morula- ja blastoksstvaiheessa eri lajien alkiot saatavat poiketa
toisistaan merkitävästn Fslotssppivaihe, jolloin esimerkiksi silmien, sseämen ja raajojen silmut
alkavat ilmestsä, jotkin selkärankaisalkiot muistutavat hieman toisiaann Fslotssppivaiheen jälkeen
muistutavuueet alkavat taas vähentsän Maaselkärankaisten kaulan alueelle ilmestsvää viitä
kueospaksuuntumaa jotkut ovat kutsuneet ”kieuskaariksi” vain sen takia, etä niieen välissä on
kueosta, jossa on vähemmän solukerroksian Tällöin kaheen paksuuntuman eli plakoiein väliin jää
ikään kuin poimun Kaloilla niistä muoeostuu hengitsselin verisuonikaarineen eli kieukset, muta
maaselkärankaisten ”kieuksista” ei kehits keuhkojan [Ensimmäisessä suomenkielisessä
sleisbiologian oppikirjassa väitetin, etä ihmisen sikiö hengitää kieuksillan (Kivirikko 9i99n]
Entä ihmisalkion häntä? Tota on, etä jopa kehitssbiologian eli embrsologian oppikirjat puhuvat
häntäsilmusta (engln sailbudnn Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, etä sillä olisi jotain tekemistä
hännän kanssan Häntäsilmu tuotaa kueosta alkion pituuskasvua varten (alkio alkaa kasvaa pituuta
päästä koht ”häntäpäätä”nn Pituuskasvun ohella häntäsilmu ohjaa takasuolen loppupään eli
kloaakin (ja häntäluunn kehitsstä (Sariola, sn273nn
Ovatko selkärankaisten eturaajojen luut todiste yhteisestä kantamuodosta?
”Eri ielkärankaiisen eläinsen luuison iama peruirakenne kersoo niiden yhseiieisä alkuperäisä.
Vaikka linsu ja lepakko lensäväs, iammakko loikkii ja pyöriäinen ui esuraajojenia avulla,
kaikkien näiden esuraaja kooisuu alun perin iamoiisa luiisa” (kuvatekst, sn 947nn
Kuvan psöriäsellä, sammakolla, lokilla ja lepakolla on sellaiset raajat luineen kuin niillä pitääkin
olla, muuten ne eivät toimisin Tätä ”samankaltaisuuta” (ja siis shteistä alkuperään on sritets
selitää siten, etä ”samankaltaisuuta on enemmän kuin mitä toiminnallisuus eeellstää”!
Tavallisest kuvataulussa on ollut mukana msös hevosen kavio*, muta sen sentään ovat nst pois
jätäneetn Kai ovat huomanneet, etä ero hevosesta (nisäkäsn lepakkoon (nisäkäsn, on niin suuri,
etä uskotavuus shteiseen alkuperään kärsisi?
*Esimn Koulun biologia, Lukio 2, Otava 9ii1, sn6in

Ihmisen ja simpanssin kromosomit ja DNA
Sivulla 941 on epämääräinen, ilmeisest ositain virheellinen (?n kuvasarja ihmisen ja simpanssin
kromosomeista 9, 2, ] ja X (sukukromosominn Kuvatekst keroo, etä ”uieiiia niistä on tapahtunut
evoluuton aikana kromoiomimusaatoisai kromosomimutaaton seurauksena simpanssilla on
msös sksi kromosomipari enemmän kuin ihmisellä”n Kirja kuitenkin jätää kertomata, etä
kästännössä kaikki eläinten kromoiomimusaatos ovat haitallisia, usein jopa letaalejan Simpansilla
ja gorillalla on 41 kromosomia, ihmisellä 46n Teorian mukaan apinaihmisilläkin oli 41 kromosomia
ja ihmisen kromosomi 2 olisi ssntsnst apinaihmisen kromosomien 92 ja 93 fuusion eli
shteensulautumisen seurauksenan Aäin siksi, etä kun simpanssin alkeellisella tekniikalla värjätst
kromosomit 92 ja 93 liitetin sopivast shteen, saatin kromosomi, jonka raieat (ja kokon
muistutvat ihmisen kromosomia 2n Aäin mukamas löseetin selitss kromosomiluvun
vähenemisellen
Tällainen kromosomimutaato ei kuitenkaan ole maheollinen siten, etä alkio jäisi eees eloon tai
kehitsisi jotenkin normaalistn Tarkemmat värjäskset kehitsneimmillä tekniikoilla ovat
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osoitaneet, etä kromosomien raieat eivät olekaan niin samanlaisia kuin miltä nästn Lisäksi
geneetkko Jefres Tomkins on osoitanut sksitsiskohtaisest jo vuonna 2099, etä ihmisen
kromosomi 2 ei ole shtä kuin simpanssin kromosomit 92 + 93 (nsksään 2A ja 2Bnn* Tästä enemmän
Koulubiologian analsssissan Sen verran kuitenkin mainitsen, etä oletetulta fuusioalueelta pitäisi
löstsä pitkiä, vähintään 90 000 emäsparin mitaisia, ei-kooeaavia, toistuvia selomeeriiekveniiejä
eli TTAGGG x nn Sellaista ei kuitenkaan ole löstsnst, vaan keskellä oletua fuusiota onkin eritäin
tärkeä RAA-helikaasi-geeni ja sen promootori (DDX99L2nn Kromosomissa pitäisi olla msös kaksi
sentromeeria, muta toista ei ole löstsnst ja toinenkin on väärässä paikassan Fuusiohspoteesi on
siis osoitetu vääräksi ja asiasta suurta ääntä pitänst solubiologi, nsn teistnen evolutonist Kenneth
Miller on ollut hiljaan Aoin ksmmenen vuota siten hän näet julist YouTube-vieeollaan, etä jos
kromosomifuusio ei ole tota, ihminen ei ole kehitsnst apinoista ja jos ihminen ei ole kehitsnst
apinoista, evoluuto ei ole totan Kuitenkin, ihmetstää, etä Campbell eeelleen puhuu fuusiosta
ikään kuin se olisi varmistetu tosiasia (sn411nn Tämä osoitaa, miten toivotomast kurssikirjat
voivat joskus olla ajastaan jäljessän (Saman olen joutunut toteamaan msös joistain oman alani,
kirurgian oppikirjoista – valitetetavastnn
*Tomkins J, Bergman Jn The chromosome 2 fusion moeel of human evoluton – part 9: re-evalualuatng the
evieencen Journal of Creaton 2099,2];2:906-90 sekä The chromosome 2 fusion moeel of human evoluton –
part 2: re-analssis of the genomic eatan Sama leht, sivut 999-997n

DNA:n emäsjärjestys kertoo sukulaisuussuiteista (sn941n
”Eiimerkikii ihmiien ja hiiren DNA:n rakenne on ielvisety ja sodetu 90-proienttiieit
iamanlaiiikii” (sn941nn
Tällä koululaisille sritetäneen viestä ihmisen ja hiiren shteisestä ja läheisestä kehitsshistoriasta
(vaikka esimerkiksi sllämainitut gastrulaatovaiheet eivät olekaan i0-prosentsest samanlaisiann
Ihmisellä ja hiirellä on varmast genomeissaan alueita, jotka DAA:n emäsjärjestsksiensä puolesta
ovat i0-prosentsest, jopa enemmänkin samanlaisian Muta mitä tarkoitaa epämääräinen termi
”DAA:n rakenne”? Ainakaan kromosomit eivät ole i0-prosentsest samanlaisia ja monin paikoin
DAA:n emäsjärjestskset lienevät kovinkin erilaisian Jokaisen eliölajin geeneissä on näet noin 90 –
20 % sellaisia, nsn orpogeenejä, joita ei ole millään muulla lajilla eli ne eivät ole voineet kehitsä
mistään ”shteisistä kantageeneistä” mutaatoieen kautan Muta shteisiäkin geenejä toki on; ja
pitääkin ollan Elämmehän samassa maailmassa ja kaikilla eliöillä on esimn aineenvaiheuntansa ja
muun biokemiansa puolesta paljon shtäläisssksiän
”Ihmiien ja iimpaniiin DNA:iia on vain muusaman proientn ero” (kuvatekst sivulla 94inn
Mitä tarkoitaa ”DAA:ssa on vain muutaman prosentn ero”? Mitä on ”muutama”n Onko se 1?
Ksssn vain siksi, etä simpanssin genomissa DAA:ta on noin 1 % enemmän kuin ihmisellän Jos
”erolla” tarkoitetaan DAA:n emäsjärjestsseroja, genomit ovat kuitenkin jo pelkän kokonsa
puolesta vertauskelvotomatn Ja mitä itse geenien emäsparien tlastolliseen vertailuun tulee,
siitäkin on tullut vaikea ala sen jälkeen kun geenin atomistnen eli fsssinen malli joueutin
korvaamaan ksberneetsellä: Yksitäinen geeni ei olekaan jokin tets shtenäinen DAA-jakso
jossain tetsssä kromosomissa jossain tetsssä paikassa, vaan se on kuin veteen piirrets viivan Solu
muokkaa genomiaan jatkuvast ja samaa DAA-sekvenssiä voieaan lukea molempiin suuntin,
lukeminen voieaan aloitaa eri paikoista, eri lajit saatavat kästää samoja geenialueita hsvin eri
tavoin jnen Svante Pääbo totesikin eräässä Science-leheen Aewsfocus- artkkelissa vn 2007, etei
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hän osaa sanoa miten prosentuaalisia eroja pitäisi laskean ”Se miten näemme eromme, on
poliitnen, sosiaalinen ja kultuurillinen asia”, hän totesin Tosiasia on, etä ihmisellä ja simpanssilla
on paljon shteisiä geenejän Muta toinen tosiasia on, etä genomimme eivät ole läheskään i1 – iiprosentsest ieentset, kuten on joskus kuviteltun Lisäksi me kästämme geenejämme niin eri
tavalla, etä proteiinimme vaikutaisivat eroavan jopa 10 %n
Luulen kuitenkin, etä tuo sllä mainitu ”muutaman prosentn ero” tarkoitaa 9,] % (] %?n, mistä
sleensä on puhutu melko hiljatainkinn Koulubiologian analsssista käs kuitenkin hieman
tarkemmin ilmi, miksi näin ei olen Kerron kuitenkin jotain uueempaa tetoa:
Vertailevissa DAA-analssseissä on ollut se ongelma, etä kun DAA:n emäsjärjestss halutaan
selvitää, kromosomit ja DAA on pitänst pilkkoa pieniksi, noin 7] – 9]00 emäsparin pätkiksi ja
niistä saatu järjestss koota uueelleen kromosomeiksin Ongelmana ovat olleet eritsisest pitkät
säätelsaluieen toistojaksot (jota luultin tarpeetomaksi ”jäänteeksi” ja sai siksi nimen ”roskaDAA”nn Menetelmät ovat kuitenkin kehitsneet ja nst psststään lukemaan 90 000 – 29] 000
emäsparin mitaisia DAA-jaksojan Tämä on tehnst kromosomien rekonstruoinnista selväst
luotetavampaa ja se on tuotanut melkoisia sllätsksiä: Aina on sanotu, etä kaksi ihmistä, mistä
päin tahansa maailmaa, eivät DAA:n ”kirjainjärjestsksensä” puolesta eroa kuin 0,09%n Ast on
kuitenkin osoitanutunut, etä erot ovatkin keskimäärin 4,]%!* – Miten siis eroamme toisistamme
4,]%, muta simpansseista vain 9,] - ]%? Lisäksi, sllä mainitsemani geneetkko Tomkins on
jatkanut ihmisen ja simpanssin DAA-vertailuja ja on toistaiseksi päätsnst siihen, etä eromme ovat
vähintään 9]% (vaikka eromme hiireen pitäisi olla vain 90%nn**
*English AnCn smn Assessing structural variton in a personal genomen BMC Genomici 209], 96:216n
** Tomkins JnPn Analssis of 909 Chimanzee Trace Reae Data Sets: Assemblement of Their Overall Similarits
to Human ane Possible Contaminaton With Human DAAn Aniweri Reiearch Journal, 2096, i:2i4-2i1n

Molekyylikellot käyvät omia aikojaan
”Tiesyiiiä DNA:n oiiiia sapahsuu musaatoisa vakionopeudella. Näiden musaatoiden peruiseella
voidaan rakensaa niin kusiutu molekyylikello, joka kersoo, miiiä vaiheeiia mikin ryhmä sai laji
on lähsenys kehitymään omaan iuunsaania. Misä enemmän kahden lajin DNA:s eroavas
soiiiisaan, iisä kaukaiiempaa iukua lajis ovas soiiilleen” (sn941nn
Tiesyiiiä DNA:n oiiiia tapahtuu siis mutaatoita vakionopeudella?* Asiashtess tässä eeellstää,
etä näin on tapahtunut aina, miljoonia, ksmmeniä ja satoja miljoonia vuosian Kuitenkin, jota näin
voitaisiin esitää, olisi jonkun pitänst matkustaa aikakoneella menneisssteen ja mitata
mutaatonopeuksia esimn saean vuoeen välein miljooniin vuosiin saakka ja toeeta ne samoiksin
Mutaatonopeuksia on kuitenkin psststs mitaamaan vasta muutaman vuosiksmmenen ajann(Ja
mutaatot, satumanvaraisia kun ovat, niieen nopeueetkin saatavat vaiheella; puheet
”vakionopeueesta” eivät taiea olla uskotaviann Kirjamme ei siis kerro, etä tutkijat vain oletavat,
etä ne ovat aina vakioisia (tetsissä DAA:n osissan ja olleet nsksistä suuruusluokkaa koko
eliörshmän olemassaoloajann
*On havaitu, etä kun esimn ihmisen solu jakaantuu, noin joka saeas miljoonas ”kirjain” kopioituu väärinn

Moleksslikello perustuu kahteen hspoteesiin, joita ei voi toeentaa: 9n shteinen kantamuoto, 2n
vakioinen mutaatonopeusn Kästännössä se tarkoitaa sitä, etä ensin kello kalibroidaan
foiiiililöysöjen sulkinnan peruiseella: On esimerkiksi arvioitu (= ”teeetään”, esimn johtofossiilien
perusteellan, etä kaksi elossa olevaa lajia, A ja B, erkanivat shteisestä kantamuoeostaan 2]
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miljoonaa vuota sitenn Molemmat perivät proteiini X:n geenin shteiseltä esi-isältäänn Sen jälkeen
molempien X-geeni on mutatoitunut toisistaan riippumatomast (muta vakionopeueellann Ast
tarvitsee määritää vain molempien lajien X-geenien tai X-proteiinien emäs- tai
aminohappojärjestssten väliset erotn Oletetaan, etä ero on 90 %n Siitä saaeaan
mutaatonopeueeksi 0,4 % per miljoona vuota (90 %/2]nn Tätä lukuarvoa kästetään siten kun
lasketaan ”elämän sukupuun” niieen oksien haarautumisajankohta, joita ei voiea päätellä
fossiiliaineistostan Menetellään siis seuraavast: määritetään lajien C ja D X- proteiinin
aminohappojärjestsksetn Jos ero on 1 %, niillä tästsi olla shteinen kantamuoto 20 miljoonaa vuota
siten (koska mutaatonopeus on 0,4% per miljoona vuotann
Ajatus, etä proteiinit tai geenit ovat evolutivisia kelloja, ei kuitenkaan toimi, sillä mitä enemmän
aminohappojärjestsksiä tai geenejä ja niieen eroja tutkitaan, sitä suurempi on hajonta - moni kello
käs omaa aikaansa; eri geeneillä onkin erilaisia mutaatonopeuksian Paljon riippuu esimn siitä,
miten hsvin kukin sksilö psstss saamiaan geenimuutoksia korjaamaann
”Evoluuto tapahtuu tetsssä aikakehsksessä, muta moleksslikellot antavat elämän historiasta
kuvan, joka on vakavait riitriidaiia fossiiliaineiston kanssan Kumpi on oikeassa?” (Simon Conwas
Morris, paleontologian professori, Cambriege, Cell 2000, 900:9-99nn
Hspoteesi siis eeellstää vakioista mutaatonopeutan Kästäntö on kuitenkin osoitanut, etä
musaatos eiväs ole niinkään ajan kuin iukupolven funkto – perimän muutokset on sieotu
pikemminkin sukupolven vaihtumiseen kuin aikaann Ja kun eri eliölajien toisistaan hsvinkin
poikkeavat sukupolvien iät ja lisääntsmisnpeueet huomioieaan, kello menetää paljon
uskotavuutaann Moleksslikello, jonka pit ratkaista sukupuieen ongelmia, vaikutaa ennemminkin
pahentaneen kuin ratkaisseen niitän
Konkluusio: syvällisempää tiede- ja evoluutio-opetusta kouluihin
Evoluutoteorian voitaneen katsoa kuuluvan 2000-luvun sleissivistskseen, onhan sitä opetetu
Suomessakin ainakin jo koko itsenäissstemme ajann Sen opetukseen tulisi kuitenkin liitää
teteenflosofan ja tetoteorian perusteet, jota jo lukiolaiset oppisivat arvioimaan kriitsest heille
teteenä tarjotua tetoan Heieän tulisi saaea tetää, mikä ero on nskshetkessä tehtävillä
havainnoilla ja toistetavilla kokeilla, nsn operativisilla teteillä ja historiallisilla teteillä (joieen
piiriin msös evoluuto kuuluunn
Keskeisimmät operativisen teteen alat ovat fssiikka ja kemia sekä niitä tukevat matematikka ja
informatikkan Aiin sanotut soveltavat teteenalat, kuten geologia, teknologia ja lääketeee
perustuvat näihin ”perusteteisiin” – niin kuin msös biologia/biokemia, joka tutkii sitä, mistä,
luonto ja eliöt koostuvat ja miten ne toimivatn Historialliset teteet, vaikka hsöesntävätkin
operativisten teteieen menetelmiä ja välineitä, eivät kuulu nsn kovien teteieen, operativisten
teteieen piiriin: Historialliset teteet, kuten arkeologia ja rikostutkinta sekä oikeuslääketeee (engln
foreniic iciencein nojautuvat tämän päivän toeistusaineistoon ja koetavat päätellä siitä, mitä eilen
kentes tapahtui; oliko ksseessä murha vai luonnollinen kuolema jnen Painovoiman tai äänen ja
valonnopeueen mitauksissa ei ole paljoakaan varaa erilaisille tulkinnoille ja mielipiteille; puhutaan
”eksakteista” (täsmällisistän teteistän Toisin on historiallisissa teteissä: Toeistaja- ja
asiantuntjalausunnot ovat usein ristriitaisia, ssstäjän ja puolustajan näkökannat ovat tavallisest
shtä kaukana toisistaan kuin itä lännestän Sama koskee nsn ”evoluutoteeetä”n Esimerkiksi jonkin
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fossiilin (kuten kallo KAMER-9470n välimuotoisuueesta tai iästä saatetaan käseä kovia kiistojan
Oppikirjojen antama kaunisteltu, siloiteltu kuva ”tapahtuneesta evoluutosta” on usein kaukana
siitä, mitä kulissien takana tapahtuu: Apinaihmisten sirpaleisista jäänteistä kiistelläänn Eri fossiilien
löstäjät ovat toisilleen kateellisia, koska juuri oma löstö on se ratkaiseva ”puutuva rengas”;
jokainen haluaisi olla ihmisen esi-isän löstäjän Paleontologit ja biokemistt ovat käsneet kiistaa
esimn siitä mistä ja koska sammakkoeläimet tai valaat polveutuvatn Moleksslit ja moleksslikellot
saatavat antaa aivan toisenlaisia osviitoja kuin paleontologien morfologiaan ja anatomiaan
perustuvat johtopäätöksetn
Aiinpä, kun puhutaan evoluutosta ja evoluutotutkimuksesta (ja varsinkin elämän ssnnsn
tutkimuksestan, on muistetava, etä usein liikutaan hämärän rajamailla, seueuilla, jonne teteen
valo ei aina loistan Evoluuto-opetusta tulisikin laajentaa tähän vähälle huomiolle jääneeseen
suuntaan – oli se siten poliitsest korrekta tai epäkorrekta – teee ei joka tapauksessa tunne
korrektutan Parhaimmillaan teee on sitä, etä se tekee kaikkensa ksseenalaistaakseen esitetst
hspoteesit ja teoriatn Jos se ei siinä onnistu, saataa olla, etä teoria on oikean Asn teteellisistä
teorioista, uusearvinistnen evoluutoteoria* taitaa olla kaikkein helpoimmin ksseenalaistetavissan
Jos teoria voieaan perustellust ksseenalaistaa, olisi parasta ruveta mietmään jotain parempaa
vaihtoehtoan Moeernin ssnteesin tapauksessa sellaiseksi on tarjotu mmn ”laajennetua ssnteesiä”n
Kukaan ei kuitenkaan vaikuta tetävän, mitä se onn Aiinpä vuonna 2001 Itävallan Altenbergissä
järjestetin ”kriisikokous” suljetujen ovien takanan Kokoukseen osallistuneet alan 96 johtavaa
tutkijaa eivät kuitenkaan päässeet sksimielisssteen siitä, mitä tuo laajennus on (Koontuminen
tunnetaan nimellä The Alsernberg 16.n Aiinpä marraskuussa 2096 Lontoon Rosal Societs järjest
uueen, nst avoimien ovien ”kriisikongressin” New Trendi in Evolutonary Biology. Mukana olleen
teeetoimitaja Suzan Mazurin** mukaan tlaisuus jäi pannukakuksi: ”Miksi kongressiin kutsutin
kansainvälisest tunnustetuja henkilöitä, vaikka puhujilla ei ollut esitetävänään juuri mitään
teteellisest uuta (if ipeakeri had litle new icience so preiensn? Miksi tuhlata ihmisten aikaa ja
rahaa?” (Hufngton Postnn
*Jos rehellisiä ollaan, earvinismin tapauksessa ei pitäisi lainkaan puhua teteellisestä teoriasta, vaan
pikemminkin evoluuto-oletamuksestan
**Mazur pääsi mukaan msös Altenbergiin, josta hän on kirjoitanut kirjan The Alsenberg 16.

