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Mitä maakerrokset kertovat?
Vuonna1918 sir James Frazer julkaisi
tutkimuksen; “Folklore in the Old Testament”, jossa on selvitetty 138 eri puolilla
maailmaa olevan alkuperäisväestön perimätietoa. Kaikilla näillä oli esivanhempina kahdeksan koko silloisen maailman
tuhonneesta tulvasta selviytynyttä ihmistä. Kirjan julkaisun jälkeen samaa perimätietoa on löytynyt jo yli kahden sadan
kansan taustasta.
Vanhimmat kirjallisessa muodossa
olevat vedenpaisumuksesta ja sitä edeltäneestä luomistapahtumasta kertovat tekstit ovat n. vuodelta 2500 eKr. Teksti kuuluu Historian Kirja -kokoelmiin, joka on
kirjoitettu kiinalaisilla käsitekuvioilla1.
Tarkimman tiedon alkutapahtumista ja
vedenpaisumuksesta antaa Raamattu
alkuluvuissaan, jotka Mooses aikanaan
(n. 1250 eKr.) taltioi Jumalan käskystä
kirjalliseen muotoon käytössään olleiden
aineistojen ja perimätiedon pohjalta.

Fossiiliaineistosta on saatu selville,
että ennen vedenpaisumusta vallinneet
olosuhteet poikkesivat suuresti nykyisistä. Ilmakehän happipitoisuus oli noin 3035% (nykyinen 21%) ja ilmanpaine lähes
kaksinkertainen nykyiseen verrattuna.
Tämä mahdollisti mm. suurten lentoliskojen lentämisen ja suurikokoisten,
mutta pienisieraimisten eläinten riittävän
hapensaannin ja verenkierron. Viherkasvustossa hapen ja veden kulkuun tarvittavat kanavat olivat nykyistä suuremmat.
Maapallon ympärysmitta oli todennäköisesti nykyistä pienempi ja mantereet muoVesimassojen esteetön vyöryminen vuorovesivoimien, maanjäristysten ja tulivuoritoiminnan vaikutuksesta sekoitti irronneet maakerrokset ja muokkasi ne uuteen järjestykseen.
Jälkijäristykset ja mannerliikkeet sekä ilmastonmuutokset jättivät jäljet, joita nyt tutkitaan
ja tulkitaan eri maailmankuvien valossa.
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Vesimassat
vuorovesivoimineen,
maanjäristykset ja
tulivuoritoiminta
sekoittivat irronneet
maakerrokset ja
muokkasivat ne
uuteen järjestykseen
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Osakuva/TKL

Saurukset joenpenkalla.
Kuvassa oleva kerrostuma ei ole 30-40 km syvyydessä, johon se kehitysopin kerrostumataulukon
mukaan kuuluisi. Kerrostuman ikä määritellään johtofossiilien mukaan. Kerrostumien järjestys ja laskennalliset vuosimiljoonat ovat tukemassa evoluutioteoriaa. Kehityksen laskennalliset pitkät ajanjaksot edellyttävät paksuja kerrostumia.
Fossiilien todellinen esiintymisjärjestys ei tue evoluutioteoriaa. Rakenteiden muuttumiseen liittyvät välimuodot puuttuvat kerrostumista. Kehityssarjoja, joita pidetään todisteina tapahtuneesta
evoluutiosta, ei todellisuudessa ole löydetty. Niitä on pyritty rakentamaan kokoamalla näennäisesti sopivia fossiileja eri kerrostumista ja eri paikoista, mutta näidenkin väliset kehitysmuodot puuttuvat. Hyvänä esimerkkinä tästä on hevosen oletettu kehityssarja. Väite, että fossiiliaineisto osoittaisi eliöstön kehittymistä yksinkertaisista rakenteista monimuotoisiksi, ei perustu tosiasioihin vaan tarkoitushakuiseen oletukseen. Sukupuuttoon kuolleitten lajien joukossa on runsaasti rakenteiltaan nykyisin elävien kaltaisia – jopa monimuotoisempia.

dostivat yhden kokonaisuuden, jota ympäröivät suuret vedet. Biosfääri oli nykyistä
otollisempi monipuolisemmalle ja suurikokoisemmalle kasvustolle ja eliöstölle.
Vedenpaisumuksen jälkeinen maailma –
nykyinen – poikkeaa siis suuresti aikaisemmasta. Ihmiskunnan kehitystä on kuvattu
Raamatussa, joka seuraa Nooan poikien sukujen leviämistä hedelmällisen puolikuun alueelle. Varhainen korkeakulttuuri syntyi juuri
Etelä-Mesopotamiassa, Sumerissa. Siellä
aloitettiin kaupallinen maanviljelys ja kaupunkikultturin kehittäminen. Ne levisivät lisääntyvän kaupankäynnin mukana myös
muualle.
Ihmisen historiaa ja kulttuurien kehitystä
tutkivat arkeologit ovat todenneet, että Raamatun sisältämät tiedot ovat näitä asioita

koskeville arkeologisille tutkimuksille välttämättömiä ja ne ovat historiallisesti luotettavia.
Maakerrokset vastaavasti osoittavat
vedenpaisumuksen valtavan tuhovaikutuksen ja sen mittasuhteet. Veden voimalla kaikki maan pinnalla olleet kerrostumat
kasveineen ja eläimineen päätyivät lietemassojen mukana maakerroksiin.
Luther kirjoiti vuonna 1544 fossiilien ja
maapinnan muutosten olevan seurausta vedenpaisumuksesta: “Olihan siis vedenpaisumuksen jälkeen vuoria siellä, missä ennen oli
peltoja… Koko maa on muuttanut kasvonsa.
Olenkin varma siitä, että on kysymys vedenpaisumuksen jäänteistä, kun siellä missä on
nyt vuorikaivoksia useasti löydetään kivettyneitä puita. Kallioissakin voidaan nähdä kalojen ja muiden eläinten jäännöksistä kuvia."7
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Raamatun ja arkeologisten tutkimusten aikamääritteiden luotettavuutta on
horjutettu eniten radiometrisillä ajoitusmenetelmillä. Niiden avulla on pyritty todistamaan maakerrostumien satojen miljoonien vuosien ikä. Samalla evoluutiolle
on haluttu antaa sen vaatimat pitkät kehityskaudet.
Vasta viime vuosina on saatu julkisuuteen tietoa siitä, että kerrosten todellinen
ikä ja mitattu ikä ovat kaksi eri asiaa. Selkeimmin tämä on tullut esille silloin, kun
samasta näytteestä on otettu ikälaskelmat
eri tutkimuslaitosten toimesta. Ero saattaa
olla kymmenistä miljoonista vuosista tuhansiin miljooniin vuosiin.
Vastaavasti nuorista (10 – 200 vuotta)
laavakivistä on mittauksin tehty satoja
miljoonia vuosia vanhoja. Vaikka mittauslaitteet ovat tarkkoja, ovat lähtöarvot
ja oletukset epämääräisiä. Radiometrisiä
ajoitusmenetelmiä on systemaattisesti käytetty tukemaan tutkijoiden omia toiveita ja
sitä maailmankuvaa, joka perustuu materialistiseen evoluutio-oppiin ja geologiseen aikatauluun (1-600 miljoonaa vuotta).
Kun RATE–tutkimusprojekti tuloksineen on tullut julkiseksi, eivät miljoonat
vuodet enää ole itsestään selviä tieteellisiä totuuksia. Radiometriset mittausmenetelmät (kalium-argon) ovat sopivia silloin, kun mitattavan oletettu ikä on uskomusten mukaan miljoonia vuosia eikä
ikää voida muilla menetelmillä varmentaa. Kysymyksessä on siis pitkiä aikakausia haluaville ns. pelimenetelmä, jolla
saadaan etukäteen toivottuja tuloksia.
Pulman muodostavat kerrostumat, joiden
todellinen syntyhetki tunnetaan.
Fossiilit kerrostumissa
Nykyään voidaan tutkia “alempien”
fossiilikerrostumien mikrofossiileja (solujäänteitä jopa bakteereista) ja on todettu, että ne ovat samanlaisia kuin nykypäivänä elävät vastaavat organismit (eliöt).
Niiden muodot ja koot ovat nykyisten

kaltaisia.Vertailun tuloksena voidaan sanoa, että mitään varsinaista evoluutiota ei
tässä tasossa ole tapahtunut.
Tutkijat herättivät vuonna 2000 suolakiteestä löydetyn bakteerin henkiin. Samalla sen iäksi määriteltiin löytöpaikan
mukaan 250 miljoonaa vuotta. Heille ei
todennäköisesti kukaan kertonut, että
kuolleen eliön proteiineissa alkaa tapahtua hajoamista heti kuoleman jälkeen.
DNA hajoaa myös verrattain nopeasti,
koska rakennetta ylläpitävät sidokset hajoavat helposti. Kuoleman jälkeen DNAsokerit alkavat rasemoitua joka estää
geenitasolla informaation välittymisen oikeassa muodossa.
Kambrikauden alimmissa kerrostumissa (elämän räjähdys) esiintyvät kaikki tunnetut eläinkunnan pääjaksot. Mitään edeltävää vähittäistä kehitystä eri pääjaksoille
ei ole löytynyt. Merkittävä on havainto,
että eläinten anatomiset piirteet ovat tarkoituksenmukaisia (ei vain osittain käyttöön soveltuvia) ja täysin kehittyneet.
Eläinyksilöiden ja lajien määrä oli runsaampaa kuin nykyinen matalien vesistöjen vastaava eliöstö. On siis tapahtunut
määrän ja muotojen taantumista – ei runsastumista. Fossiilistossa esiintyy nyt rikas ekoyhteisö, joka on ollut tyypillinen
vesistöissä ennen vedenpaisumusta.
Tulivuoritoiminnan, maanjäristysten ja
suurten vesimassojen irrottamat maalietteet peittivät matalien vesistöjen eliöstön.
Tästä muodostui kambri- ja ordovikikaudet, jotka esitetään alimmaisina, 120-130
km:n syvyydessä olevina evoluutiokerrostumina (600-450 miljoonaa vuotta sitten). Fossiilihavainnot liittyvät yleensä
lähellä maanpintaa tai rinteissä oleviin
esiintymiin. Selityksenä tälle annetaan
maan siirtymät tai yläpuolelle kuuluvien
kerrosten (120 km) kuluminen eli eroosio.
Liete- ja vesimassojen alle jäi myös vesistöjen runsas plankton eli keijusto, muu
pintakasvillisuus sekä kasvustosta irronnut
kaarna-aineisto. Näistä syntyi kerrostumia,
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Tri. Kurt Wisen tutkimusten mukaan lajien kehityksen ja fossiilikerrostumien riippuvuus ei
ole niin vahva kuin ensi näkemältä vaikuttaa. Kun kaikkia eliökuntia, pääryhmiä ja luokkia
verrataan uskottavimpiin sukupuihin, yli 95 % niistä ei vastaa fossiilien järjestystä
kerrostumiss. Tämä koskee kaikkia, niin meressä kuin maallakin eläviä eliöryhmiä. Näin ollen ei ole selvää, että makroevoluutio olisi todella hyvä selitys elämän pääryhmien
esiintymisjärjestykselle fossiilikerrostumissa. Esimerkiksi sellainen radikaali idea kuin
maailmanlaajuinen vedenpaisumus, joka asteittain peitti ensin meret ja sitten maan, selittäisi itse
asiassa paremmin fossiilikerrostumissa havaittavan eliöryhmien perusjärjestyksen. 8

jotka määritellään devoni-, hiili- ja permikausiksi. Kerrostumissa on sekaisin myös
kosteikkojen kasvusto ja eläimistö.
Vielä 1900-luvun puolivälissä oletettiin, että hiili- ja öljyesiintymien syntyyn
on vaadittu pitkiä ajanjaksoja. Tutkijat, jotka ovat selvittäneet kivi- ja ruskohiilikerrosten syntyä ovat todenneet, että kun eloperäinen materiaali peittyy vetisten kerrostumien väliin hapettomaan tilaan, se muuttuu
maakerrosten paineen ja lämmön vaikutuksesta hiilen muotoon muutamien satojen
vuosien kuluessa. Vastaavissa olosuhteissa
pieneliöstöstä (planktonit jne.) syntyy öljyä ja kaasua.

Toisen maailmansodan aikana ruskohiilestä puristettiin öljyä. Nykyään öljyä
valmistetaan erilaisista kasvi- ja eläinkunnan tuotteista.
Öljyesiintymien ollessa tiiviiden maakerrosten alla tai kerrostumien muodostamissa “taskuissa”, niihin on muodostunut kova paine, jonka voimasta öljy työntyy porausputkea pitkin ylös. Paine purkautuu aikaa myöten myös maakerrosten
läpi. Se, että painetta vielä esiintyy, on todiste öljy- tai kaasuesiintymän nuoresta
(muutamia tuhansia vuosia) iästä.
Kivihiilikerrostumista on löytynyt runsaasti nykyistä kasvillisuutta ja eliöstöä.
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Nykyaikainen
kehityskaavio,
jonka historiaan
liittyyy Ernst
Haeckelin v. 1866
laatima kehityspuu.
Siinä elämä alkoi
Monera alkulimasta.
Joukossa on ollut myös ihmisen aikaansaamia jälkiä.
Haamukaudet ja -kerrostumat
Kehitysopin edellyttämät välimuodot
sekä luonnonvalinnan hylkäämät elinkelvottomat (joita tulisi olla miljoonia yhtä
positiivista muutosmuotoa kohden) ovat
osallistuneet kehityksen kulkuun vain haamukausien aikana. Siksi niitä ei löydetä.
Elämän historiaa ja evoluution etenemistä
kuvailevien on ollut pakko keksiä tarinoita
välimuotojen olemassaololle ja taiteilijoiden
tehtävänä on ollut kuvittaa tapahtumia, jotka
ovat liittyneet haamukausiin.
Useat kiinalaiset tutkijat ovat hylänneet
perinteisen bakteerista alkaneen (kaavion
mukaisen) kehityspuun, koska kerrostumien esiintymät eivät millään tavoin tue ns.

Viivojen ja käyrien vetäminen lajien välille
kuvaa haamualueen merkitystä evoluutiolle ja sitä, että mainitulta kaudelta ei ole
olemassa todistusaineistoa välivaiheista
eikä fossiileja siitä suuresta joukosta, jota
luonnonvalinta ei suosinut.
Kehitysoppiin kuuluvia taustakertomuksia
pidetään tieteellisen totuuden piiriin kuuluvina, koska ne on muokannut opille uskollinen taho. Uusien lajien äkkinäisiä ilmestymisiä kerroksiin ei pidetä ihmeinä,
sillä yliluonnolliset tapahtumat eivät kuulu
naturalistiseen maailmankuvaan.

vanhaa, 1800-luvun mallia. Kiinalaisten
mukaan kullakin pääryhmällä on oma linjansa. Kehityslinjoja olisi useita eikä näin
kehityksen vaatimia runsaita välimuotoja
tarvittaisi. Kysymyksessä on osittainen tosiasioiden hyväksyntä, vaikka sadoista miljoonista vuosista pidetäänkin evoluution
vaatimusten mukaisesti kiinni.
Kambrikauden runsas eliöstö peittyi
yhtäaikaisesti ylivyöryvien liete- ja tulivuoritoiminnan aikaansaamien kerrosten
alle. Ne kerrostumat, jotka kehitysopin
mukaan ovat 250 - 600 miljoonaa vuotta
vanhoja, muodostuvat samaan aikaan eläneestä kosteikkojen eläin- ja kasvikunnasta. Kerrosten rakenteellinen erilaisuus johtuu osin vuorovesien pumppaavasta vaikutuksesta jolloin kulumisilmiötä ei kerrosten välille synny. Kerrosten väliin jäävät
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Alkunisäkäs

Alkusolusta bakteeriksi, josta kehittyivät kaikki kasvit ja eläimet.
Kysymyksessä ei ole uskonto vaan "tieteellinen totuus".
Koulun biologia opettaa:"On ilmeistä, että monisoluiset eliöt ovat aikanaan kehittyneet
yksisoluisista....Tiede on itseään korjaava.."10 Tieteellinen totuus onkin vain hetkellinen uskomus
- teoria - eikä kukaan ota vastuuta siitä, minkälaisia tarinoita nuorille opetetaan totuuksina.
Koulutuksen perusteella omaksuttu maailmankatsomus muokkaa voimakkaasti nuorten suhtautumista itseensä ja ympäristöönsä.
Tarinat (tieteellien totuus) alkuräjähdyksestä, materian ja alkeellisen elämän ilmestymisestä ovat
mielikuvitusta kiehtovia, vaikka ne eivät perustu havaintoihin ja ovat pääosin syntytavoiltaan
luonnonlakien vastaisia. Sama pätee tarinaketjuihin alkueläinten kehittymisestä koko elokehän
sisältämän muoto- ja lajirikkaan kasvi- ja eläinkunnan muotoon. Luonnon tasapainoinen toiminta ravintoketjuineen edellyttää kaikkien eliöiden yhtäaikaista toimimista ja vaikuttamista.
On laskettu, että jos esimerkiksi hyönteiset katoaisivat, kaikki jäljelle jääneet eläimet menehtyisivät
muutamassa viikossa ja osa kasveista niiden elinkierron päättyessä.

haamukaudet - evoluutiotapahtumien vaatimat miljoonat vuodet
Kovasta pehmeäksi
Evoluutiokertomusten mukaan bakteereista kehittyvät vedessä elävät niveljalkaiset. Niillä on tukiranka ulkopuolella
(kitiinikuori) ja lihaksisto (pehmeä aines)
kuorien sisällä. Näistä kehittyivät sattuman
kautta rustorakenteiset ja selkärankaiset
eläimet. Niillä on pehmeä aines ulkopuolella (iho ja lihaksisto sekä elintoimintoihin tarvittavat sisäelimet) ja tukirankana
luusto. Samanaikaisesti näiden kehitysvaiheiden kanssa osa niveljalkaisista
nousi vedestä maalle ja noin 400 miljoonaa vuotta sitten niistä alkoi kehittyä eri
tavoin lisääntyvä ja monipuolinen kuivan maan niveljalkaisten joukko hämä-

häkeistä siivellisiin sudenkorentoihin.
Näistäkään ei ole löydetty kehityksen välimuotoja.
Samaan aikaan vesistöjen pohjakasvustosta
kehittyi kuivan maan
aluskasvillisuus
sekä monipuolinen
puusto. Näiden kehitysvaiheista ei ole
löytynyt todisteita
fossiilien joukosta.
Koska eri läinryhmien ja kasvien
pääryhmät poikkeavat suuresti toisistaan, on
sukulaissuhteita selvitetty aluksi ulkonäön perusteella
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Suvullisen lisääntymisen
pulma evoluutiolle

Lajin säilymisen kannalta oleellista on elinkelpoisten jälkeläisten
tuottaminen - siis tehokas lisääntyminen. Suvuttoman lisääntymisen tiedetään olevan suvullista tehokkaampaa, koska siinä naaras
yksin voi tuottaa saman määrän
jälkeläisiä (klooneja) kuin kaksi
suvullisesti lisääntyvää yksilöä
(koiras ja naaras) yhdessä. Siksi
suvuttomasti lisääntyvän lajin pitäisi pystyä syrjäyttämään suvullisesti lisääntyvä kilpailijansa.
Uudet rakenteet
Suvullisen lisääntymisen ilmestyminen ja sen säilyminen on yksi
eivät kehity suvullisen
evoluutioekologian vaikeista selilisääntymisen tietä
tystä odottavista ilmiöistä.
Ominaisuuksien periytymistä suvullisessa lisääntymisessä koskevat tutkimustuloksensa Gregor
Mendel julkisti v. 1865 ja lähetti julkaisunsa mm. Charles Darwinille.
Brünnin luonnonhistoriallisen yhdistyksen sihteeri Gustav von Niessl totesi vuosina 1902 ja
1905, että Mendelin työ tunnettiin hyvin, mutta siihen aikaan vallinneiden muiden näkemysten
vuoksi se pantiin sivuun.11 Kehitysopin kannalta Mendelin tutkimustulokset olisivat kaataneet
Darwinin väittämät siitä, että rodunjalostus (mikoromuutaatiot) olisi tuottanut uusia eläinlajeja
(makromutaatio) eli eliölle uusia, ennen tuntemattomia hyödyllisiä ominaisuuksia. Myöhemmin perinnöllisyyteen liittyvät lainalaisuudet on pyritty sisällyttämään kehitysideaan esimerkiksi mutaation ja hyppivien geenien avulla .

ja myöhemmin DNA-vertailujen kautta.
Kaikki muutosvaiheet ovat tapahtuneet kehityksen haamukausien aikana, joita ei ole olemassa muualla kuin kehityskertomuksissa.
Sukupuolet
Haamukerrosten tapahtumiin liittyy
osin myös suvullisen lisääntymisen ihme.
Sekä kasvikunnan että eläinkunnan perusryhmiin ilmestyy suvullinen lisääntyminen. Kullekin lajille ilmestyy kaksi toisistaan poikkeavaa muotoa; eläimillä naaras –
koiras ja kasveilla pölytyksen eri osapuolet. Sukupuolten yhteisvaikutuksesta alkaa
suvullinen lisääntyminen. Tämän johdosta
jälkeläisten rakenne ja ominaisuudet periytyvät kahdelta eri yksilöltä ja runsastavat
jälkeläisten joukkoa. Kaikki nämä monipuoliset ja merkittävät kehitysvaiheet ovat

tapahtuneet haamukausien aikana. Näyttöä eri sukupuolten välimuodoista ei ole
löydetty. Merkittävät muutokset, joita
vaaditaan uusien ominaisuuksien ja rakenteiden kehitykseen mutaatioiden kautta, edellyttävät noin miljoonaa heikentävää mutaatiota yhtä rakentavasti hyödyllistä mutaatiota kohden. Näitä muutosvaiheita tulisikin olla niin paljon, että
kerrokset olisivat pääasiassa niitä täynnä.
Kuitenkin kaikki ovat jääneet haamukausien aikaisiksi tapahtumiksi.
Kun kehitysopissa puhutaan uusien rakenteiden, muotojen tai eliöiden ilmestymisestä
ilman todisteita välimuodoista, tarkoitetaan
tapahtumaketjuja haamukausien aikana.
Tähän samaan kiinnittää huomiota
vuonna 1940 R. Goldschmidt kirjassaan
The "Material Basis of Evolution". Siinä
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Eliöitä, joiden sanotaan eläneen varsieväkala n tavoin satoja miljoonia vuosia sitten mutta elävät saman muotoisina myös nykypäivänä, kutsutaan eläviksi fossiileiksi.
Ovatko bakteerit myös tällaisia?
Kambrikauden fossiilien tutkijana maailmanmaineeseen noussut, jo aiemmin mainittu tutkija Stephen J. Gould piti eläinkuntaa _ ihminen mukaanluettuna _ vain vähäisenä sattumana bakteereiden n. 3,5 miljardia vuotta
vanhassa historiassa.16
Tutkimusmenetelmien ja -välineistön kehittymisen myötä on päästy selville bakteereiden
merkityksestä elämän ylläpidossa. Tämä havainto koskee sekä kasvi- että eläinkuntaa.
Ihmisen elimistössä elää kymmenen kertaa
enemmän bakteereita kuin ihmisessä on soluja (10x1014).17
Ihmisen ihon pinnassa, esimerkiksi kyynärtaipeessa, elää noin 100 eri bakteerilajia.
Iholla on mikrobeja yli 10 000/cm2 ja ihon alla
sata kertaa enemmän, eli samalla alalla noin.
miljoona.
Suussa bakteereita on todella paljon, 106 1012/g.
Mahalaukussa bakteereiden määrä on pienempi, vain 1000/g, mutta ruuansulatuskanavassa toimii jo 900 - 1000 erilaista bakteerilajia, joista ohutsuolessa niitä on 108/g ja
paksusuolessa 1012/g. Kokonaisbakteerimassa

hän tuo esille näkemyksensä evoluution
hyppäyksellisestä etenemisestä, josta ei
maakerroksiin jää mitään todisteita. Tunnettu fossiilitutkija S. J. Gould tuli samaan lopputulokseen. Kirjassaan "Ihmeellinen elämä" (1989) hän vielä esittää,
että vaikka kehitysoppia levittävien tiedot
eivät ole totuudenmukaisia, on tärkeää,
että mahdollisimman monet niihin uskovat.13

on, ihmisen koosta ja iästä riippuen 0,5-1 kg.
Bakteerit, mikrobit ja sienirihmastot ovat välttämättömiä myös kasvikunnan olemassaololle.
Kehitysopin mukaan kaikki nykyään elävät
eliöt ovat kehittyneet bakteereista. Kehitysvaiheita ei tunneta. Nykyiset bakteerit elävät ja
toimivat ihmisessäkin tärkeänä osana kokonaisuutta. Mikä näistä bakteerityypeistä kehittyi
ihmisen mittoihin? Onko kysymyksessä uskon
asia vai tieteellinen totuus?
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Verisolut ja pehmytkudokset hajoavat verrattain nopesti eläimen kuoleman
jälkeen. Tätä tietoa käytetään hyväksi mm. rikostutkinnassa. Usko evoluutioon
on kuitenkin niin vahva, että sitä vastaan olevia todisteita ei voida hyväksyä
pätevinä. Evoluution perinteeseen kuuluu uskomattomien tarinoiden kertominen. Pitkien aikajaksojen todisteena olevien bakteerien kerrotaan säilyvän
elinkelpoisina 250 milj. vuotta 12ja verisolujen
ja pehmytkudosten 50-100 milj. vuotta.

Lisätietoa T. Rexin luun sisällöstä
löytyy esimerkiksi osoitteesta:
http://discovermagazine.com/2006/
apr/dinosaur-dna

Miljoonien vuosien tuoreustakuu
Tutkija Mary Schweitzer löysi v. 1997
Tyrannosaurus rexin luuytimestä tumallisia
veren punasoluja, jotka voivat olla vain
muutamia tuhansia vuosia vanhoja.14 Kehitysopin uskomusten mukaan Tyrannosaurus rex kuoli sukupuuttoon n. 65 miljoonaa vuotta sitten. Kyseessä olivat kuitenkin
tuoreet verisolut. Kun eläin menehtyy,
vuotaa hemoglobiinia soluista ulos ja
aluetta ympäröivät kudokset värjäytyvät
punaisiksi. Kyseisestä Tyrannosauruksen
luusta valui runsaasti tätä punaista nestettä
kun luita huuhdeltiin. Hemoglobiini sisältää myös hemimolekyylejä, jotka muodostuvat porfyriini-molekyyleistä. Näihin molekyyleihin veren rauta sitoutuu.
Hemin olemassaolo luunäytteessä todistettiin laser-tutkimuksilla.15

Toinen Tyrannosaurus rexin luuranko
löydettiin pohjoisilta Kalliovuorilta. Sen
reisiluun palasta eristettiin läpinäkyviä, taipuisia ja onttoja verisuonia. Suonia voi venyttää useita kertoja niin, että ne palautuvat alkuperäiseen kokoonsa. Suonten sisältä löytyi
punaruskeita verisoluja tumanmuotoisine
rakenteineen.18
Yhdysvalloista, Pohjois-Dakotasta,
löydettiin 67 miljoonan vuoden ikäinen
hadrosaurus fossiili. Sen kivettyneiden
luiden lisäksi on säilynyt myös lihaksia,
nahkaa ja jänteitä. Dinosauruksen pehmytkudoksia on aikaisemminkin löydetty n.
kymmenen kertaa. Hell Creekin yksilö säilyi poikkeuksellisen täydellisenä, koska se
hautautui kuolemansa jälkeen nopeasti
mutaan. Dakotaksi nimetty fossiili löytyi
vuonna 1999, mutta tutkimuksiin on kulunut aikaa.19

12
Kehitysopin mukaisten maakerros- Kehitysopin mukaiset maakerrostumat ja niiten oletetaan syntyneen hitaan ker- hin kuuluvat johtofossiilit. Yhteispaksuus n.
tymisen ja kulumisen kautta. Tässä teo- 140 km ja aikajana 1-600 miljoonaa vuotta.
riassa joudutaan hylkäämään tulvien,
tulivuoritoiminnan ja maanjäristysten
aikaansaamat muutokset, joissa kerrostumat syntyvät äkkinäisesti. Vuonna
1878 Samuel Haughton väitti, että kerrostumien paksuus on suhteessa niiden
ikään. Pitkiä aikajaksoja halusivat ne
evoluution kannattajat, jotka laskennallisesti totesivat eliökunnan hitaan kehityksen vaativan miljoonia vuosia. Vuonna
1913 laskettiin tämän teorian mukaan kerrosten kokonaispaksuudeksi noin 80 km.
Nykyinen laskennallinen arvio kerrospaksuudesta on noin 140 km.2
Kokemuksesta tiedetään, että hidas
kerrostuminen ei tuota fossiileja. Niiden
synty edellyttää vesimassojen mukanaan
tuomien maamassojen nopeaa peitettä
ja hautautumista happiköyhään tilaan,
jossa normaalit orgaanisen massan hajoittajat (mikrobit) eivät pääse vaikuttamaan.
Kun vesimassojen kuljettama maa-aines
hautautuu maan sisään tarpeeksi syvälle, se
kivettyy lämmön ja paineen vaikutuksesta
suhteellisen nopeasti.
Toinen yleinen ja nopea kovettuminen
tapahtuu, kun maamassojen mukana on
vettä ja kalsium tai magnesium -karbonaattia (syntyvät kuolleiden eliöiden
jäänteistä). Lopputuloksena on kalkkikivi, jota esiintyy erilaisina muotoina.
Tämä kivilaji on maailmassa yleisin. Sementti valmistetaan kalkkikivestä ja sitä käytetään rakennusteollisuudessa nopeasti kovettuvan betonimassan valmistukseen. Kiviaineksen synty ei
edellytä pitkiä aikoja.
Kolmas kiviaineksen syntytapa on seurausta tulivuoritoiminnasta ja tuloksena on
laavakivi. Syvällä paineen alaisena oleva magma kiteytyy kun lämpötila ja paine alenevat, jolloin syntyy mm. graniittikiveä.
12

Maakerrokset ovat nuoria
“Tri Robert Gentry on vuosikymmenien aikana mitannut Colorado kanjonin kerrostumien
kivettymissä esiintyviä radioaktiivisten aineiden jättämiä säteilykehiä. Niiden perusteella on
voitu päätellä, että Colorado kanjonin eri kerrostumat ovat syntyneet nopeasti.”3
Tutkimusten mukaan ilmakehän heliumarvot eivät tue nykykäsitystä maapallon iästä.4
Heliumin määrä on nyt vain 1/100 000 osa vaaditusta. Heliumia syntyy maakerroksista olevien
radioaktiivisten esiintymien hajoamisen sivutuotteena5
RATE –tutkimusryhmä valitsi evoluution virallisiksi todisteiksi hyväksyttyjen fossiilinäytteiden joukosta eri maakerroksiin kuuluvia näytteitä. (kerrokset on merkitty kaaviopiirrokseen). Valituista fossiileista otetut näytteet lähetettiin eri tutkimuslaitoksiin ikämittauksia
varten. Yhtäpitävästi todettiin, että kaikki näytteet sisälsivät radioaktiivista hiiltä 14C. Tämän
mukaan virallisesti satojen miljoonien vuosien ikäisiksi aikaisemmin arvioidut fossiloituneet
eläimet olivatkin olleet elossa saman aikakauden aikana ja olivat vain tuhansia vuosia vanhoja.6
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Kerrosten läpi
Kivettynyt puunrunko
läpäisee useita kerrostumia, jotka johtofossiiliesiintymien mukaan
liittyvät eri kehitysajanjaksoihin ja joiden välinen aikajana voidaan
määritellä kymmeniksi
miljooniksi vuosiksi.

Kerrostumisen haamukaudet

Geologit myöntävät, että suurin osa kambrikauden ja nykyisten
kerrostumien väliin lasketusta 600 miljoonasta vuodesta (oletetuista 140 km:n paksuisista kerrostumista) on sijoitettava kerrostumien
väleihin. Tämä tarkoittaa niitä rajapintoja, jotka ovat päällekkäisten kerrosten (A,B,C,D,E jne.) väleissä. Näissä rajapinnoissa ei ole
kulumisen eli eroosion jälkiä, vaan päällekäiset kerrokset ovat saumattomasti toisissaan kiinni. Kun kerrostumissa esiintyy fossiileja,
niiden on täytynyt muodostua veden myötävaikutuksesta verrattain
nopeasti. Esimerkiksi metrin paksuisen hiekkakivikerroksen muodostuminen arvioidaan kestävän vain 30-60 minuuttia.9

1800-luvulla Charles Lyell (1797-1875)muotoili uudelleen James Huttonin (1726-1797)
maanpinnan hitaan kulumisen ja kerrostumisen opin, (uniformitarismi), joka edellytti pitkiä
ajanjaksoja. Charles Darwin oli Lyellin harras kannattaja ja ilmoitti Lajien synty -kirjassaan,
että hänen kehitysoppinsa perustana ovat Lyellin laskemat maapallon pitkät ajanjaksot. Mikäli
näitä maailmankausia ei hyväksytä, kaatuu hänen kehitysoppiteoriansa. Lyellin kuoleman jälkeen Samuel Haughton määritteli Lyellin ideoimien kerrostumien vaatiman ajan ja niiden
kokonaispaksuuden. Samalla hän laski maapallon kokonaisiäksi 2300 miljoonaa vuotta. Nykyään kerrostumien kokonaispaksuudeksi ilmoitetaan noin 140 kilometriä ja maapallon kokonaisiäksi 4600 miljoonaa vuotta. Nämä arvot perustuvat vuoden 1955 laskelmiin.
2000-luvun tutkijat tietävät, että itse kerrostumien syntyminen ei vaadi pitkiä aikoja. Siksi
vaadittavat miljoonat vuodet on piilotettava kerrostumien väleihin - olemattomiin kausiin, joita
voidaan kutsua haamukausiksi. Kunkin kerrostuman ikä määritellään pääasiassa johtofossiilien perusteella. Pulman pitkiin ajanjaksoihin uskoville muodostavat uudet ikäarviot, joita on tehty eri kerroksissa olevista fossiileista. Mittausten mukaan maakerrostumien fossiilit
edustavat eliöstöä, joka eli maanpinnalla samanaikaisesti.
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Vesimassojen vaikutus
näkyy maakerroksissa lähes
samanlaisena eri puolilla
maailmaa. Lietekerrosten
alle jäivät ensivaiheessa
merenpohjan eliöstöt. Koska matalien vesien ja suoalueiden eliöstö joutui liikkuvien vesimassojen varaan, puuttuu se niistä kerrostumista, joissa vesistöjen pohjalle jäänyt eliöstö
esiintyy. Tämä näkyy kerrosten fossiileissa. Kehitysoppiin uskovat tulkitsevat
fossiiliesiintymät siten, että
kysymyksessä olisivat eri
maailmankaudet. Yli 99%
fossiileista on vesieliöitä.
Kuivalla maalla liikkuneet eläimet pyrkivät vesimassoja pakoon. Näin on
tulkittu niitä fossiililöytöjä,
joissa suurikokoisia nisäkkäitä on samoissa hautavajoamissa ja luolissa sekaisin suuria määriä. Niiden joukossa on eri kokoisia
eläimiä _ myös kaloja. Lähes 90% nykyisin elävistä
nisäkäsheimoista on löytynyt fossiilien joukosta.
Tämä tulee esille myös
Siperian ikiroudan paljastaessa vuosittain sen maaperään hautautuneiden
eläinten ja kasvien kirjon.
Kuollessaan ne suuret
nisäkkäät, jotka eivät peittyneet maamassojen alle,
jäivät kellumaan tulvaveden
pinnalle, hajosivat tai päätyivät vesieläinten ravinnoksi.

14

Maanjäristyksistä ja pehmeässä muodossa olevien maamassojen
murtumista johtuneet maapinnan liikkeet näkyvät kerrostumien muodoissa. Timpanogos sijaitsee Utahin osavaltiossa USA:ssa.
Lähes 450 km pitkän ja osin yli 1,5 km syvän Grand Canyonin seinämillä tulvavesien muokkaamat maakerrostumat näkyvät selvästi.
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Voivatko monimutkainen informaatio,
muodot ja päämäärähakuisesti toimivat
järjestelmät kehittyä itsestään materiassa olevien ominaisuuksien pohjalta?

Tarinan kiertokulku

Termodynamiikan periaate:
Energiaa ei voida luoda eikä hävittää,
ainoastaan muuttaa muodosta toiseen.
Entropiaan liittyvä epäjärjestys tarkoittaa useimmiten energian tai materian jakautumista yhä tasaisemmin sille varatussa tilassa,
satunnaisuuden ja todennäköisyyden kasvamista sekä erojen ja informaation vähenemistä.
Eristetyn systeemin prosessi etenee kohti
suurinta todennäköisyyttä eli suuntaan, jossa
entropia (epäjärjestys) kasvaa tai suljetun
systeemin kokonaisentropia kasvaa.
Informaatio ei lisäänny energiaa lisäämällä. Ohjaamaton luonnonprosessi ei voi lisätä käyttökelpoista informaatiota eikä sillä
voida luoda rakenteita, joilla saataisiin aikaan
informaatiota muokkaavia koneita, kuten soluja.
Uudet rakenteet ja niihin liittyvät toiminnot ja
ohjelmat edellyttävätkin tarkoituksen mukaisesti toimivia koneita, joiden aikaansaaminen
vaatii tavoitteellista suunnittelua (suunnitelma, rakennepiirros/ohjelma, käyttöön soveltuvat rakennusaineet ja energia).
Koneen rakentaminen vaatii rakentajan _
metrisellä tasolla tehtaan, mikrotasolla solun,
joka käyttää toimintaohjelmaa (DNA) ja ulkopuolelta tulevaa energiaa sekä soveltuvia,
käyttöön kuljetettuja rakennusaineita.
Monimutkaiset toimivat rakenteet eivät
synny sattumanvaraisesti yhteen liittyvistä
yksinkertaisista osista.20

Evoluutioajatusten elossapysymisen
ja lisääntymisen taustalla
ovat olleet tarinankertojat
ja taiteilijat.

Elämän synnyn historiaa

1860-luvulla uskottiin, että elämä syntyy itsestään liasta ja mätänevästa lihasta. Darwinin kannattaja Erns Haeckel keksi Monera alkuliman,
jonka Darwinin tukija T. Huxley löysi merenpohjasta. Vielä nykyään uskotellaan, että jos
paikalla on vettä, ilmestyy myös elämää.21
"Minun käteni on perustanut maan, minun oikea käteni on levittänyt taivaan; minä kutsun
ne, ja siinä ne ovat." Jes. 48:13

KP
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Alkuvalaan luominen
Ovatko valaat kehittyneet pienistä maanisäkkäistä? Biologian oppikirjoissa näytetään kuvaa ketun kokoisesta Pakicetus-nisäkkäästä, joka
kehitysopin väitteiden mukaan oli alkuvalas. Se kahlasi rantavesissä yli
50 miljoonaa vuotta sitten ja oli innokas uimaan. Koska maa nisäkkään
ja valaan välille ei ole koskaan löytynyt välimuotoja, Pakicetus luotiin
muutamasta luunkappaleesta tukemaan kehitysuskoa. Pienen eläimen
takaraivo, muutama hammas ja alaleuan kappale riittivät rakennusaineiksi. Pään muoto venytettiin pitkäksi. Tämän jälkeen tutkijat alkoivat
väitellä eläimen ruumiin muodosta. Kun sovintoa ei syntynyt, tuloksena
oli kaksi erilaista Pakicetus-alkuvalasta, joista molempia esitellään oppikirjoissa varmana todisteena valaan kehittymisestä.

Eräänä kehitysopin todisteena esitetään, että jokainen meistä käy läpi kala-sammakko-lisko -kehitysvaiheet ennen syntymistään ihmisen muotoon. Tätä
1860-luvulla Darwinin tukemiseksi laadittua väärennettyihin piirroksiin perustuvaa vanhentunutta tietoa kerrotaan biologian oppikirjoissa yhä nykyisissä 2000 -luvun kouluissa.
Taustaa-kirjojen artikkelit kertovat tieteen nimissä tehdyistä huijauksista, yleiseen tietoon annetuista puolitotuuksista ja kehitysoppia verhoavista uskomuksista sekä siitä, mitä kaikkea jätetään kertomatta, jotta usko kehitysoppiin syntyisi ja säilyisi.

Taustaa 1, Tekijänoikeudesta maailmaan Taustaa 2, Kehitysopin kulisseista-kirjas-kirjassa on 240 sivua ja artikkeleita on yli sa on 240 sivua ja se sisältää yli 40 artikkelia (ISBN 951-96599-4-3).
60. (ISBN 951-96599-2-7)
Taustaa -kirjat ovat luettavina: www.taustaa.fi -verkkosivuilla.
ISBN 978-952-67021-2-4
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