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Esipuhe
Elämä ei ole voinut syntyä ohjaamattomien kemiallisten reaktioiden
kautta
Kun neljäkymmentä vuotta sitten luin elämänsyntyteorioita osana biokemian opintojani, ihmettelin miten muka Stanley Millerin vuonna 1953
tekemät laboratoriokokeet kertoisivat jotain elämän alkuperästä. Kaikki
ympäristössäni - professoreja myöten - tuntuivat kuitenkin pitävän todisteita
vakuuttavina. En tuntenut ketään joka olisi kyseenalaistanut oppikirjojen
välittämän tiedon. Se, ettei Millerin kokeilla ollut loppujen lopuksi mitään
tekemistä elämän alkuperän kanssa, myönnetään nykyisin tutkijapiireissä
avoimesti kuten sekin että elämän synty on tieteen näkökulmasta täydellinen
arvoitus.
Samana vuonna kun Miller julkaisi tuloksensa Watson ja Crick oivalsivat
miten informaatio on koodattu perintötekijöihin. Tämä oivallus oli biologisen
tutkimuksen kannalta mullistava. Se myös asetti kyseenalaiseksi ajatuksen
elämän sattumanvaraisesta synnystä ja on johtanut siihen että yhä useampi
tutkija1 kyseenalaistaa ajatuksen darvinistisesta sattuma-valinta-mekanismista luonnon monimutkaisuuden selittäjänä.

Darvinistinen mekanismi ei kykene synnyttämään uusia ominaisuuksia
Eliöiden perimää kartoitetaan kiihtyvällä tahdilla. Genomitutkimuksen
eräs havainto on ollut, että jokaisen eliöryhmän ja joissakin tapauksessa jopa
saman suvun eri lajien perimässä on paljon geenejä, joita millään muulla
ryhmällä ei ole. Näiden ”orvoiksi” nimettyjen geenien määrä on vastoin
odotuksia vain lisääntynyt jopa bakteerisuvuissa sitä mukaa kuin genomien
kartoitus on edistynyt2. Kukaan ei tiedä mistä tämä kasvava joukko uusia
geenejä on ilmestynyt.
Tutkimusmenetelmien kehittyessä on myös tullut mahdolliseksi testata
millaisiin suorituksiin darvinistinen sattuma-valinta-mekanismi kykenee.
Kokeelliset tulokset osoittavat, että sattumalle on liian suuri haaste löytää ja
vakiinnuttaa enempää kuin kaksi samanaikaisesti vaadittavaa mutaatiota edes
nopeasti lisääntyvissä bakteeripopulaatioissa3.

Ihminen ei ole voinut syntyä ohjaamattoman darvinistisen mekanismin kautta apinan kaltaisesta esi-isästä
Ihmisen perimästä on löydetty 20 geeniperhettä, joita ei tavata missään
muussa eliökunnan ryhmässä. Yhden uuden mutaation vakiintumisen ihmisen perimään on arvioitu kestävän 6 miljoonaa vuotta ja kahden samanaikaisen mutaation jopa yli 200 miljoonaa vuotta4. On mahdotonta, että ihmisen
lukuisat muista kädellisistä poikkeavat anatomiset piirteet olisivat voineet
kehittyä apinankaltaisista esi-isistä 6 miljoonassa vuodessa kuten luontoohjelmat ja oppikirjat meille kertovat; puhumattakaan niistä piirteistä, jotka

tekevät meistä ihmisen: kyvystä puhua, kirjoittaa, laskea, luoda taidetta sekä
ymmärtää kauneutta ja eettisiä arvoja ja pohtia omaa kuolemaamme.

Naturalisti ei halua alistaa uskomuksiaan todisteiden arvioitaviksi
Television välittämissä upeissa luonto-ohjelmissa meille kerrotaan tarinaa siitä, miten luonto on vastuussa elefantin kärsästä, kotkan sulista ja lepakon kaikuluotaimesta. Luonto antaa meille koivumetsät, ruusut ja porkkanat.
Luonto ruokkii, pukee ja viihdyttää meitä ja me olemme osa luontoa. Koska
luonnolla on niin monta tärkeää tehtävää, on oikeutettua kysyä, mitä luonto
on ja mistä sen järjestys on saanut alkunsa.
On olemassa vain kaksi vaihtoehtoa: joko maailma saa järjestyksensä ulkopuolisesta lähteestä tai kaikki järjestys on siinä sisäisesti, ilman että järjestys olisi annettu siihen ulkopuolelta. Naturalisti ei koskaan aseta kysymystä
tällä tavoin. Hänelle luonnon ihmeet ovat sisäsyntyisiä. Hänen maailmankatsomuksensa estää häntä seuraamasta todisteita. Tällä tavoin naturalismi
rajaa todellisuuden keinotekoisesti ja estää oikeiden vastausten löytymisen
kaiken alkuperää koskeviin kysymyksiin.

Naturalismi on muuttunut aggressiiviseksi fundamentalismiksi
Typerät vanhemmat, naurettava perhe, pikku typerys, pateettinen pikku
idiootti olivat termejä, joita professori Richard Dawkins käytti evoluutiota
epäilevästä opiskelijasta, jonka hän sai kyyneliin vieraillessaan tämän yliopistossa5. Saman professorin mukaan on täysin turvallista sanoa henkilöä,
joka väittää ettei usko evoluutioon, tietämättömäksi, typeräksi tai mielettömäksi (tai pahaksi)6. Tiedetoimittaja Richard Miltonin evoluutiokriittistä7
kirjaa Dawkins piti älyttömänä, typeränä, hölynpölynä ja sen kirjoittajaa
harmittomana hulluna, joka tarvitsee psykiatrista apua.8 Tällaiseen kielenkäyttöön syyllistyy vain asialleen antautunut fanaattinen fundamentalisti,
joka on etääntynyt kauaksi tieteellisestä argumentaatiosta. Länsimaisessa
kulttuurissa naturalismi ja sen eräänä keskeisenä ilmentymänä oleva evoluutioajatus on lähes täydellisesti syrjäyttänyt ajatuksen Luojasta.
Naturalismilla on kuitenkin seurauksensa, jotka Cornellin yliopiston professori William B. Provine pelkistää näin: ”Ei jumalia, ei kuoleman jälkeistä
elämää, ei lopullista perustaa etiikalle, ei lopullista merkitystä elämälle,
ei ihmisen vapaata tahtoa – nämä kaikki liittyvät oleellisesti evoluution
näkökulmaan. Olet täällä tänään ja poissa huomenna – ja muuta ei ole”9. Ihmettelen miksi uus-ateistit taistelevat tällaisen maailmankatsomuksen puolesta aggressiivisen fanaattisesti, koska millään ei ole lopullista merkitystä.
“Mistä maailman järjestys tulee?” on eräs tärkeimmistä kysymyksistä, jonka
voimme esittää. Jokainen pohtii jossakin elämänsä vaiheessa väistämättä
tätä kysymystä. Professori Provinen esimerkki osoittaa, että vastauksella on
muutakin kuin teoreettista merkitystä.
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Ihmiskunnan todellinen historia
Kimmo Pälikkö lähtee kirjassaan liikkeelle siitä, että Raamattu on totta – ei ainoastaan puhuessaan hengellisistä ulottuvuuksista – vaan myös
ihmiskunnan historiaa valottaessaan. Raamatun mukaan jokainen ihminen
tietää luonnostaan, että luomakunnan takana on informaatio, Logos, Luoja
(Room 1:20; Joh 1:1). Kokemus vahvistaa asian; suunnitelma edellyttää aina
suunnittelijaa ja informaatio viittaa aina älykkyyteen. Jokainen meistä tietää
tämän. Meidän päätettäväksemme jää ainoastaan miten suhtaudumme tähän
tietoon. Tätä vastuuta emme voi paeta. Darvinistinen naturalistinen maailmankatsomus antaa luonnonvoimille Jumalan paikan. Ihmiset ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua
enemmän kuin Luojaa (Room. 1:25).
Raamatun mukaan luonnonvoimat ja -lait eivät ole kaiken lähtökohta
vaan persoonallinen Luoja. Vain jos persoona on lähtökohtana, voidaan
koko todellisuus - mukaan lukien arvot ja elämän tarkoitus - ymmärtää
(Room.11:36).
Alfred Wegenerin kerrotaan Raamatun perusteella ryhtyneen kehittämään
mannerlaattojen liikkeitä käsittelevää teoriaansa. Ajatusta pidettiin aluksi
täysin naurettavana, mutta mannerlaattojen liikettä ja alkumannerta pidetään
nykyisin selviönä. Raamattu kertoo Maata kohdanneesta vedenpaisumuksesta ja väittää myös ihmisten tietävän tästä tuhotulvasta: Sillä tietensä he
eivät ole tietävinään, että… silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen (II
Piet. 3:5,6). Ajatusta koko Maata peittäneestä vedenpaisumuksesta pidetään
nykyisin taruna, mutta jos se on totta, on Maan ja ihmisen historia tulkittava
kokonaan uudesta näkökulmasta. Jos vedenpaisumus on totta, pitäisi siitä
olla historia- ja perimätietoa ja ennen kaikkea merkkejä maapallolla. Tämä
on Pälikön kirjan välittämä mielenkiintoinen ja hyvin perusteltu näkökulma.
Espoossa 20.7.2012
Matti Leisola
Professori
Aalto-yliopisto
Viitteet
1.http://www.dissentfromdarwin.org/ ja http://www.rae.org/pdf/darwinskeptics.pdf
2.Beiko, RG (2011) Telling the whole story in a 10,000-genome world. Biology Direct 2011, 6:34. http://
www.biology-direct.com/content/6/1/34
3.Behe, MJ (2010) Experimental evolution, loss-of-function mutations, and "the first rule of adaptive
evolution." Q Rev Biol 85: 419-445. http://dx.doi.org/10.1086/656902
4.Durrett R, Schmidt D (2008) Waiting for two mutations: With applications to regulatory sequence evolution and the limits of Darwinian evolution. Genetics 180: 1501-1509.
5.http://richarddawkins.net/articles/646159-classroom-clashes-teaching-evolution/comments?page=1#comment_946108
6.Dawkins, R. April 9, 1989. Book Review of Donald Johanson and Maitland Edey's Blueprint. The New
York Times. Section 7, 34 (http://www.icr.org/article/3860/)
7.Richard Milton (1997) Shattering the Myths of Darwinism, Rochester, Vermont: Park Street Press, ss.
308. http://www.barnesandnoble.com/w/shattering-the-myths-of-darwinism-richard-milton/1102571864
8.Dawkins R (1992) New Statesman & Society, 28 August. http://www.freerepublic.com/focus/
news/710311/posts
9.http://www.youtube.com/watch?v=Fg8nef9lVqw
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Kirjan johdanto

Taustaa 3 kirjan neljä ensimmäistä lukua käsittelee arkeologisten löytöjen
merkitystä historiamme alkuvaiheiden uudelleen arvioinnissa. Niiden paikallistamiseksi on seuraavalla aukeamalla Mesopotamian alueen yleiskartta,
johon on merkitty historian alussa syntyneiden kaupunkivaltioiden asutuskeskukset. Karttoja on myös muualla kirjassa asiayhteyden mukaan.
Mesopotamian maaperää, Irakin ja Syyrian aluetta, on viime vuosien
aikana voitu tutkia tarkkojen satelliittikuvien avulla. Näkyviin on saatu vanhat karavaanitiet ja asumisalueet. Jo aikaisemmin on alueella tehty runsaasti
kaivauksia. Tunnetuimpia niistä ovat Niiniven, Babylonin ja Urin kaupunkien rauniot. Uusia kaivauksia on tehty jo monen löydetyn rauniokummun
alueella. Ihmisen historian alun tapahtumien uudelleen arvioiminen on tullut
mahdolliseksi, koska löytöpaikkojen joukossa on useita asutusalueita, joiden
perustajana oli Nooan pojan Haamin poika Nimrod. Näistä alueista kehittyi
vuosisatojen aikana merkittäviä kaupunkivaltioita. Useat olivat aikanaan
myös hallinnollisia keskuksia. Kun kaupungit myöhemmissä tapahtumissa
kokivat tuhon – vihamielisten hyökkääjien polttaessa ja hävittäessä alueen
– jäivät raunioiden alle suuret kirjastot. Onneksemme vain osa tiedoista oli
talletettu palavalle materiaalille. Suuri osa asiakirjoista ja kirjeenvaihdosta
on tehty savilaatoille ja kivipinnoille. Nämä ovat nyt tutkijoiden arvioitavina.
Suuri osa rikkoutuneista laatoista on pystytty kokoamaan ja tulkitsemaan tietokoneavusteisen kuvauksen avulla.
Arkistojen ja kirjastojen lisäksi kaupunkien raunioista on löytynyt useita
hauta-alueita. Monet niistä ovat säilyneet avaamattomina. Rikkaiden turhamaisuus, tavaroiden paljous haudoissa, on nyt todisteena meille siitä elämisen
ja osaamisen tasosta joka vallitsi aivan Mesopotamian alueen asuttamisen alkuhetkistä lähtien. Merkittävä havainto, jonka tutkijat ovat tehneet, on Raamatun antamien tapahtumatietojen yhteneväisyys arkistoista löytyneiden tietojen
kanssa. British Museumin tutkija Irving Finkel totesikin, että Raamatussa on
luultua enemmän todellista aikalaistietoa.
Kirjan luvuissa 5, 6 ja 7 käsitellään arvioita, joita on tehty maakerroksien
ja niissä olevien fossiilien perusteella. Mitä voimme päätellä olosuhteista
ja tapahtumista ennen vedenpaisumusta? Raamatussa kuvataan maapallon
olosuhteet elämälle hyvin otollisiksi. Ihmisten toiminta sitä vastoin muistutti
monessa suhteessa nykyistä tilannetta. Pahuuden ja julmuuden määrä kasvoi
mittoihin, joka aiheutti lopullisen tuhon. Päätös pelastaa osa eläinkuntaa ja
Nooan perhe koko maailmaa kohdanneesta tuhosta, perustui lupaukseen vaimon siemenestä, jonka Jumala antoi syntiinlankeemuksen yhteydessä.
Mitä kaikkea tapahtui vedenpaisumuksen aikana ja miten muutokset näkyvät maakerrostumissa? Mannerlaattojen liikkeet, maakerrostumat ja valtamerien pohjasedimentit todistavat suurista mullistuksista. Tapahtumien
kulkua on pyritty mallintamaan tietokoneiden avulla. Monesta asiasta, kuten
mannerlaattojen liikkeistä, ollaan yhtä mieltä. Tapahtumien aikataulusta sitä
vastoin ollaan erimielisiä. Maailmankatsomukselliset erot ovat näkemyserojen taustalla. Satojen miljoonien vuosien aikatauluja kannattavien on ollut
pakko jättää huomiotta osa tosiasioista.
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Barry Cunliffe, Euroopan arkeologian professori Oxfordin yliopiston
arkeologian laitokselta, toteaa: "Useimpia arkeologeja kiehtoo eniten kulttuurien ja ilmiöiden alkuperä, ja kuka voisikaan olla kiinnostumatta Tigrisin, Eufratin, Niilin ja Induksen laakson ensimmäisten kaupunkivaltioiden
kehityksestä – nämä kulttuurit alkoivat nousta noin 3500 eKr. ja vuoteen
2500 eKr. mennessä ne olivat jo varsin pitkälle kehittyneitä. Ihmiskunnan
tarina viimeksi kuluneiden 6000 vuoden ajalta on todella luovaa luettavaa:
se kiitää eteenpäin jännittävän, monisäikeisen seikkailukertomuksen tavoin.
Se saa meidät pohtimaan ihmiskunnan menneisyyden ohella myös sen nykyisyyttä."2

Mesopotamian alueella on useita merkittäviä asutuskeskuksia, jotka
muodostuivat ensimmäisten vuosisatojen aikana vedenpaisumuksen jälkeen.
Osa niistä on merkitty karttaan. Merkittäviä kaivauksia on aikaisemmin tehty Urin, Babylonian ja Niiniven kohdalla. Viimeisen viidenkymmenen vuoden
aikana on löytöjä tehty Eblan, Nimrudin, Tell Hamoukarin, Tell Brakin ja
Intian puolella Mohenjo-daron kohdalla. Onneksemme osa hautalöydöistä
oli säilynyt piilossa haudanryöstäjiltä. Egyptin alueella on turistien ihmeteltävinä suuret pyramidit ja hautapaikat. Merkittävänä kohteena on pitkälle
entisöity Karnakin alue, jossa myös Luxorin temppeli sijaitsee. (Niilin alueella, kartan ulkopuolella)
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Luvut 8 ja 9 sekä kirjan lopussa oleva Taustaa-liite sisältävät päivitettyä
tietoa ihmisen kehitysopilliseen historiaan liittyviin väittämiin sekä siitä
miten suunnittelu ja informaatio esiintyvät luonnossa. 2000-luvun alusta
lähtien on ihmisen ja eliöiden perimään liittyviä havaintoja tehty runsaasti.
Osa niistä on ristiriidassa vallitsevien materialististen uskomusten kanssa.
Miljooniin vuosiin perustuvista laskennallisista malleista evoluution tapahtumissa pidetään kiinni. Siitäkin huolimatta, että niiden mukaan kehityslinjat
eivät voi perustua todellisiin tapahtumiin. 1900-luvun alussa uutta luovaksi
mekanismiksi oletetut mutaatiot eivät toimi teorioiden ja odotusten mukaan.
Mutaatiot ovat joko hyödyttömiä ja tai haitallisia – eivät kehitystä edistäviä.
Geenien merkitys on jouduttu myös arvioimaan uudelleen. Yksi geeni yksi
proteiini – uskomus on jouduttu hylkäämään. Uudet tutkimukset osoittavat,
että samaa geeniä luetaan eliön eri kasvukausina eri tavoin, eri suuntiin ja informaatiojaksoja valikoiden. Yli sadan vuoden ajan on uskottu, että hankitut
ominaisuudet eivät periydy. Uudet havainnot näyttävät kumoavan tämänkin
näkemyksen. Uusi tutkimusalue, epigenetiikka, selvittää tapahtumia, jotka
eivät liity geenien rakenteeseen vaan sen sisäisiin muutoksiin, mm. geenien
lukutapoihin. Tämän mukaan DNA:lla on kyky huomioida elinympäristön
muutokset ja siirtää tarvittava muutostieto seuraavaan sukupolveen. Näin ns.
lamarckistinen ajatusmalli on uudelleen tarkastelun kohteena.
Luvussa 10 kerrataan historian aikana syntyneiden maailmankatsomusten
vaikutusta nykyaikaan. Maailmankuvan heijasteet vaikuttavat mm. moniin merkittäviin arvioihin ja tilastotietoihin, joiden pohjalta tehdään koko
maapalloa koskevia päätöksiä. Suuret, koko maailmaa koskevat muutokset
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ovat yllättäneet monet tutkijat.
Muutosnopeutta ei ole osattu arvioida kun lähtöarvoina ovat olleet kehitysopin mukaiset sadat miljoonat vuodet. Ihmiskunnalle annettu maailman
hoivavastuu ei ole toteutunut. Luonnonvaroja ryöstetään yli kestorajojen
hetkellisen voiton tavoittelussa.
Seuraukset alkavat nyt olla näkyvissä. Osa luonnolle haitallisista tapahtumista on päästetty jo niin pitkälle, että muutosta ei enää pystytä pysäyttämään. Luonnonkirjan lukeminen on unohtunut ja yhteistä maapalloamme
on hyödynnetty pienien ryhmien eduksi. Näin on aina ollut. Ihminen ei ole
viisastunut ja muuttunut vastuullisemmaksi.
Luvussa 11 esitellään 53 historian henkilöä, jotka omalla maailmankatsomuksellaan ovat vaikuttaneet ihmisten uskomuksiin elämästä ja maailmasta.
Kirjan lopussa on Taustaa Liite B, jossa käsitellään ihmisen ja apinan sukulaisuutta sekä DNA:n jaksojen merkitystä eri kasvukausina. Roska DNA:n
sisältämää tiedostoa pyritään havainnollistamaan siten, että koko perimän
käytölle tulee sille kuuluva merkitys. Taustaa Liite B on julkaistu myös erillisenä vihkona. Sydämelliset kiitokseni tekstin oikoluvusta Matti ja Emilia
Leisolalle sekä pojalleni Jarno-Tapanille, joka kävi myös Berliinin museossa
kuvaamassa aineistoa kirjaan.
Helsingissä 23. 7. 2012
Kimmo Pälikkö
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Mistä tiedämme keitä olemme?

LUKU 1
Alkutilanteesta
"Merkittävät keksinnöt ja historialliset prosessit – kirjoitustaito, lainsäädäntö, pyörä, aura, metallurgia, matematiikka, tekniikan perusperiaatteet, urbaani vallankumous ja yhteiskuntaluokkien ilmaantuminen – voivat yksinään
tai yhdessä panna yhteisössä alulle ennen näkemättömän
muutoksen ja luovuuden aikakauden. Ovatko tällaiset keksinnöt ja uudistukset ihmisen nerokkuuden ansiota?" 1
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Ihminen luotiin elämään ikuisesti

© KIMMO PÄLIKKÖ

Aika luomisesta vedenpaisumukseen on vain noin 1600 vuotta. Ihmisten pahuus sai
Jumalan tekemään päätöksen: "Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt
tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso,
minä hävitän heidät ynnä maan." (1 Moos. 6:13)
Jumala loi ihmisen hallitsemaan ja
hoitamaan luomakuntaansa: "Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot
he meren kalat ja taivaan linnut ja
karjaeläimet ja koko maan ja kaikki
mate lijat, jotka maassa matelevat."
Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi;
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."
(1 Moos. 1:26)
Tehtävä ei ollut tilapäisluonteinen
vaan tarkoitettu olemaan voimassa aina.
Aadamista luotu Eeva omasi samanlaisen kestoruumiin. Syntiinlankeemuksen
jälkeen Jumalan ja ihmisen välinen suhde muuttui. Ihminen, joka käänsi Luojalleen selkänsä, ei ollut enää luotettava
yhteistyökumppani. "Katso, ihminen on
tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin
että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei
hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi
myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!" (1 Moos. 3:22)
Lankeemuksen jälkeen koko luomakunnassa alkoi hidas rappeutumisprosessi ja kuoleminen. Ihmisen geeniperimä

oli vielä ehyt ja rikas. Siksi jälkeläisillä
oli runsaasti niitä ruumiillisia ominaisuuksia, joita Aadamille oli annettu. Ei
siis ihme, että elinkaari oli ennen vedenpaisumusta eläneillä ihmisillä pitkä - yli
800 vuotta. Yllä olevaan kaavioon on merkitty ne henkilöt, joiden elinkaaren Raamattu ilmoittaa. Aika luomisesta vedenpaisumukseen on noin 1600 vuotta.
Tammikuussa 2012 myös Suomessa
esitettiin ohjelma3 professori C. Frenchin
tutkimuksista hetkellisesti kuolleiden
ihmisten rajakokemuksista. Niissä tuli
esille se, että ihmisen sielu ja ruumis ovat
kaksi eri asiaa. Vaikka ruumis rappeutuu
ja kuolee, jää sielu elämään ruumiin ulkopuolella. Tutkimuksilla osoitettiin tieteen keinoin vääräksi yleinen uskomus,
että sielu on vain aivossa olevien kemiallisten ja sähköisten ilmiöiden tuottama
heijastuma.
Raamatussa tuodaan esille se, että
ihmisen lankeemuksesta huolimatta iankaikkinen sielu on Luojan käsissä: "Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua
kannattavat iankaikkiset käsivarret."
(5 Moos. 33:27)

Jumala antoi Nooalle rakennusohjeet: "Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki
täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava:
kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja
kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen,
keskimmäinen ja ylimmäinen". (1 Moos 6:14-16) Arkin rakentaminen kesti 120 vuotta.
Yhteinen lattiapinta-ala oli noin 11 200 m2 ja kerroskorkeus oli noin 5 m. Kun arkki
oli valmis, varustettiin se ohjeen mukaan tarvittavalla ravinnolla ja tarvikkeilla. Tämän
jälkeen Jumala toi eläimet arkin luo ja antoi Nooalle ohjeet arkin lastauksesta: "Puhtaita
eläimiä ja epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia, joita maassa matelee, meni Nooan
luo arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut. Ja
niiden seitsemän päivän kuluttua tuli vedenpaisumus maan päälle. Ja sinä vuonna, jona
Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan
akkunat aukenivat. Ja satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä
yötä. Juuri sinä päivänä menivät Nooa sekä Seem, Haam ja Jaafet, Nooan pojat, ja Nooan
vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin; " (1 Moos. 7:8-13).

Raamatussa kerrotaan miten vedenpaisumus muutti maailmaa
Raamatun mukaan luomisen kolmantena päivänä..."maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli.
Ja Jumala näki, että se oli hyvä." Seuraavana päivänä Jumala asetti paikalleen Auringon ja Kuun sekä tähdet "erottamaan
päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, ja olkoot
valoina taivaanvahvuudella paistamassa
maan päälle". (1 Moos. 1:11-12)
Vuorokauden lämpötilaeroista voidaan
päätellä kohdan 1 Moos. 3:8 mukaan: "Ja
he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä," Arvioi-

den mukaan koko luotu maa oli vihantaa ja
hedelmällistä ihmisen hallittavaksi ja asuttavaksi tarkoitettu.
Olosuhteet - joista myöhemmissä
luvuissa kerrotaan - olivat ennen vedenpaisumusta elämiselle hyvin otolliset.
Ravintona kaikille oli vihanta ruoho ja erilaiset hedelmät. “Katso, minä annan teille
kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita
kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki
puut, joissa on siementä tekevä hedelmä;
olkoot ne teille ravinnoksi." (1 Moos. 1: 29)

Vedenpaisumuksen aikana
Syvyyden vedet, joilla maa peitettiin
on mainittu Psalmissa 33:6-7 "Herran
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sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. Hän
kokoaa meren vedet niinkuin roukkioksi,
panee syvyydet säiliöihin." Näistä säiliöistä otetiin vettä vedenpaisumukseen:
"sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren
syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat
aukenivat." (1 Moos. 7:11)
Jumala tuhosi myös hedelmällisen,
kuivan maan, joka oli ollut ihmisen asuttavana: "Silloin Jumala sanoi Nooalle:
"Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä
täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän
heidät ynnä maan. (1 Moos 6:13) Lyhyt maininta: "...ynnä maan." merkitsi alkumanner "Pangaean" hajottamista vedenpaisumuksen aikana kappaleiksi - nykyisiksi
mantereiksi.
Raamatussa kuvataan vedenpaisumuksen tapahtumat eri paikoissa lyhyesti: "Sinä asetit maan perustuksillensa,
niin että se pysyy horjumatta iankaikkisesti. Sinä peitit sen syvyyden vesillä kuin
vaatteella: vuoria ylempänä seisoivat vedet. Mutta ne pakenivat sinun nuhteluasi,
sinun jylinääsi ne juoksivat pakoon; vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut.
Sinä panit rajan, jonka yli vedet eivät käy
eivätkä palaja peittämään maata. Sinä
kuohutit laaksoista lähteet, jotka vuorten
välillä vuotavat." (Ps. 104: 5-10)
Raamatussa tuodaan monessa paikassa esille se, että maailma on Jumalan
hallinnassa - myös vedenpaisumuksen aikana. "Maan syvyydet ovat hänen kädessänsä, ja hänen ovat vuorten kukkulat.
Hänen on meri, sillä hän on sen tehnyt,
ja kuiva maa, jonka hänen kätensä ovat
valmistaneet." (Ps. 95: 4-5)

Vedenpaisumuksen jälkeen
Nooa purki arkkinsa maailmaan, joka oli monessa suhteessa erilainen kuin
entinen. Näitä eroja käsitellään tämän
kirjan eri kohdissa. Mitkä olivat maapal-
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loa koskevat suurimmat muutokset? Heti
vedenpaisumuksen jälkeen Jumala antaa
Nooalle ja hänen perheelleen lupauksen:
“En minä koskaan enää kiroa maata
ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen
aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niinkuin nyt olen tehnyt.
Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä
helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö.”
(1 Moos. 8:21-22)
Vedenpaisumuksen aikana tapahtui
muutoksia maapallon ilmastossa. Aikaisemmin koko luotu maa oli ravinnoksi
soveltuvan kasvuston peitossa, siis asumiselle sopivan lauhkea. Alusta asti Aurinko, Kuu ja tähdet ilmoittivat päiviä ja
vuosia.

Vuodenajat ja uutta ravintoa
Jumalan ilmoituksen mukaan Nooan perheen tuli varautua elämään vaativammissa olosuhteissa kuin ennen; "ei
lakkaa vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi".
Ilmoituksen yhtenä tarkoituksena saattoi
olla se, että ennen vedenpaisumusta vallinneet olosuhteet eivät palaa.
Uusia mantereita ei enää peittänyt
vihanta ravinteikas kasvillisuus. Siksi Jumala järjesti ravinto-ohjelmankin uudella
tavalla: "Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen
antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä
annan teille myös tämän kaiken. Älkää
vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri,
vielä on." (1 Moos. 9:3-4)
Lupauksensa merkiksi Jumala asetti
taivaalle sateenkaaren: "Minä teen liiton
teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä
kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan
enää maata turmele.” Ja Jumala sanoi:
“Tämä on sen liiton merkki, jonka minä
ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja
kaikkien elävien olentojen välillä, jotka
teidän luonanne ovat: minä panen kaa-

reni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä
kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy
pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen,
kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu
tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa."
(1 Moos. 9: 9-17)
Näistä kaikista uusista asioista voidaan päätellä seuraavaa:
1) Auringon valo heijastuu pilvistä,
siten, että sitä ei suodateta vesikehällä.
Taivas on todennäköisesti sinisempi ja
ilma ohuempi. Pilvet ovat uusi asia sateineen. Auringon säteet heijastuvat suoraan
pilvien tai sumun pisaroista ja muodostavat sateenkaaren.
2) Kesän ja talven sekä vilun ja helteen maininta tässä yhteydessä viittaa
siihen, että ne ovat asioita, jotka olivat
Nooan perheelle uusia. Aikaisemmin ei
ollut talvikautta ja vilua. Sama päätelmä
viittaa siihen, että auringonvalon vaikutus oli ihmisiin erilainen - kesäaikana
voimakkaampi.
3) Maa ei pystynyt tarjoamaan enää
ravintoa samalla tavalla kuin ennen. Talven ja pakkasen aikana ei vihantaa ravintoa ole luonnosta saatavilla. Silloin tuli
turvautua liharuokaan.

Maapallon asennon merkitys
Vuodenajan vaihtelut johtuvat maapallon akselin kaltevasta asennosta,
jota käsitellään kirjan myöhemmissä
luvuissa. Osa Maapallon pinnasta on
talvikautena ilman auringonvaloa ja
sen lämmittävää vaikutusta. Eläinten ja
kasvien sopeutumisen talviolosuhteisiin ja vuodenaikojen rytmiin on Jumala kaikkitietävänä ottanut jo luomishetkellä huomioon.
Maapallolla olevat suuret korkeuserot ovat myös uutta. Korkeimman ja
syvimmän kohdan välinen ero on nyt
noin 20 km. Vuoristot ja uudella tavalla
järjestäytyneet mantereet vuorijonoineen

vaikuttavat sekä ilmamassojen liikkeisiin
että maan pyörimiseen ja vuorovesi-ilmiön aiheuttamiin veden liikkeisiin. Yhdessä ne vaikuttavat eri puolilla maailmaa
vallitseviin sääilmiöihin.
Mannerlaattojen liikkeet ja maanosien uudet paikat maapallolla, ovat viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana
olleet tutkimuksen kohteena. Raamattu
kuvaa tapahtumaa äkkinäisenä: Hän siirtää vuoret äkkiarvaamatta, hän kukistaa
ne vihassansa; hän järkyttää maan paikaltaan". (Job. 9:5-9) Kehitysopin vaatimat miljoonat vuodet edellyttävät myös
maannerlaatoilta hidasta, satoja miljoonia
vuosia kestänyttä liikettä. Sitä, että valtamerien pohjissa ei ole kerrostumia, vaan
se on basalttilaattaa, ei haluta ottaa tässä
huomioon. Miljoonien vuosien kasaumat
puuttuvat merten pohjista.
Voimakkaat sateet, myrskyt ja ukkosrintamat ovat uuden maailman ilmiöitä. Samoin tulivuoritoiminta, joka oli
aktiivista vedenpaisumuksen aikana. Se
jatkuu edelleen laattojen reuna-alueilla.
Ilmamassojen liikkeiden vaikutuksesta
syntynyt maapinnan osittainen aavikoituminen ja napapiireillä routautuminen
ovat myös nykyisen maapallon ilmiöitä.
Myös ihmisen elinikään tuli muutos, se lyheni merkittävästi: "Meidän
elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä
vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta." (Ps. 90:7-10)

Muutokset aurinkokunnassa
Maailmankaikkeudessa vallitsee äärettöman tarkka hienosäätö. "Ylistäkää
häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä,
kaikki kirkkaat tähdet. Ylistäkää häntä,
te taivasten taivaat, te vedet taivasten
päällä. Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä
hän käski, ja ne tulivat luoduiksi. Ja hän
asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti,
hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea." (Ps. 148: 3-6) Muuttuiko Maapallon ja Auringon välinen vaikutussuhde
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"Minä teen liiton teidän kanssanne."
1 Moos. 9:9

Uudisasukkaat
Nooan jälkeläisten määrä kasvoi ja muodostui perhekuntia. Kielten sekoitus jakoi väestön pieniin ryhmiin.
Raamatussa kuvataan tapahtuma seuraavasti:
"Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme
siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät
sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat
kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi
Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken
maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli
kaiken maan." (1 Moos. 11:7-9)
© Kimmo Pälikkö

vedenpaisumuksen aikana? Painovoimakentissä tapahtuvat muutokset heijastuvat laajalle alueelle. Mittausten mukaan maailmankaikkeus on pyörivässä
liikkeessä ja se laajenee. Maa kiertää
nykyään Auringon painovoimakentässä
soikeaa rataa eikä Aurinko ole aivan radan keskellä.
Käyttikö Jumala vedenpaisumuksen
yhteydessä avaruuden tapahtumia siten,
että ne muuttivat Maan ja Auringon välisiä vuorovaikutussuhteita? Oliko kiertorata Auringon ympäri alunperin pyöreä,
Aurinko kehän keskellä ja Maan akseli
kohtisuorassa kohden kiertorataa? Nykytutkijat eivät anna tähän vastausta vaan
heillä kaikki avaruuden liikkeet liittyvät
alkuräjähdysteoriaan. Raamatussa ote-

taan kantaa tässäkin ihmis viisauteen:
"Astukoot esiin ja auttakoot sinua taivaan
mittaajat, tähtien tähystäjät, jotka kuu
kuulta ilmoittavat, mitä sinulle tapahtuva
on. Katso, he ovat kuin kuivat korret: tuli
polttaa heidät; he eivät pelasta henkeään
liekin vallasta. Se ei ole hiillos heidän
lämmitelläkseen eikä valkea, jonka ääressä istutaan." (Jes. 47: 13-14)
Tähän kirjaan on koottu asioita siitä,
miten alkumantereen olosuhteita, vedenpaisumuksen aikaisia ja sen jälkeisiä tapahtumia voidaan tarkastella Raamatun
ilmoituksen lisäksi arkeologisin menetelmin, maaperätutkimuksin, radiometrisillä ikämittareilla ja tulvan muodostamien maakerrosten sisältämiä fossiileja
tutkimalla.

Todennäköisesti samaan kieliryhmään kuuluvat
yhdistyivät. Nooan poikien perhekunnat siirtyvät
tuleville hallinta-alueille. Muuttoliike sekä kaupunkivaltioiden muodostuminen alkoi. Alkoi myös
keskinäinen kaupankäynti ja samalla kieliryhmien
välinen vihanpito. Se sai aikaan muuttoliikeen uusille asuinalueille.
Tutkimusten mukaan maailmassa* on nykyään 6000
- 9000 eri kieltä, jotka ovat muodostuneet kantakielistä. Niitä arvioidan olevan yli 2000.

*Ethnologue.com/Maailma numeroina, www.solki.jyg.fi
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"Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden
seit se män tenätoista päivänä,
Araratin vuorille." (1 Moos. 8:4)

Maanviljelyn alkukoti

Ihmisen kulttuurin kehityksen taustalla on tietotaitoa
ja käyttömateriaalia, jotka
Nooa perheineen toi mukanaan arkissa.

Nooan tuomiset
Araratin vuoristo levittäytyy Turkin,
Iranin ja Armenian alueelle. Ararat on
5137 m:n korkeuteen kohoava tulivuori.
Se on nykyisen Turkin korkein vuori.
Armenialaiset pitävät sitä omana pyhänä vuorenaan. Viimeisin purkaus tapahtui vuonnaa 1840.
Araratin vuoristoseutu on maanjäristysaluetta. Sinne ei ole haluttu vierailijoita. Tutkijaryhmiä on paikalla käynyt
kuitenkin jo usean vuosisadan aikana.
Aluetta on kuvattu sekä lentokoneista
että satelliiteista käsin. Usein arkin löytymisestä uutisoidaan. Vielä ei ole päteviä todisteita arkin jäännöksistä saatu.
Vuoristolliset olosuhteet, kylmyys ja
osin lumipeite ovat puisen materiaalin
säilymisen kannalta otolliset. Raamatun
teksti ei kuitenkaan määrittele paikkaa
vaan kohdistaa arkin "Araratin vuorille",
joka käsittää laajan vuoristoalueen.

Ararat, armenialaisten pyhä vuori,
jonka tuliperäinen
huippu kohoaa
5137 m:n kor keuteen sijaitsee kolmen
valtion risteysalueella.

Arkin tyhjennys
Kuten myöhemmin voimme havaita, arkeologiset löydöt Mesopotamian
alueella viittaavat siihen, että arkin mukana tuli paljon muutakin kuin eläimet
ja kahdeksan ihmistä. Tämäkin perustuu
hänelle annettuun käskyyn: "Ja hanki
itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi,
että se olisi ruuaksi sinulle ja heille." (1
Moos. 6:21) Mukana olivat työkalut ja tarveaineet jälleenrakentamista varten sekä
riittävästi elintarvikkeita elämistä ja tulevia viljelmiä varten. Arkki purettuna
oli tärkeä puutavaran hankintapaikka tuleviin rakennuksiin. Todennäköisesti se
toimi alussa myös tavaravarastona.
Jos arkki pysähtyi korkealle vuoristoon, oli tavarankuljetus sieltä hankalaa - ainakin aluksi, kun työntekijöitä ei
ollut käytettävissä. Siirtyminen maastontiedustelun jälkeen viljaville alueille

Löysivätkö tutkijat Nooan kasvimaat
ja viljelykset? Geenitutkijat ovat saaneet
selville, että maanviljely – nyky-yhteiskunnan juuret – alkoi Karacadag-vuoristossa, keskellä hedelmällistä puolikuun
aluetta, Tigris-virran alkulähteillä. Aiempien arkeologisten kaivausten perusteella tiedetään, että vuorten lähistöllä oli
viljelijäasutusta jo varhain. Tämä alue on
todennäköisesti koko maailman ensimmäinen maanviljelysalue.
Kalifornian yliopiston fysiologian
pro fessori Jared Diamond korostaa
Science-lehdessä hedelmällisen puolikuun tärkeyttä. Hänen näkemyksensä
mukaan alueella viljeltiin vehnä-, papulinssi- sekä ruislajeja. Siellä kesytettiin
tapahtui vuosien kuluessa, olosuhteiden niin salliessa. Omavaraistalouteen
siirtyminen vaati muutaman vuoden,
kunnes arkissa tuodut viljat ja muut
kasvit saatiin tuottamaan. Siihen asti
tukeuduttiin todennäköisesti arkin varastoihin. Jos noutomatka oli pitkä, oli
syytä tehdä ns. välivarastoja, joihin kuljetettiin tärkeimmät tarveaineet ja mm.
siemenviljat.
Huhtikuussa 2010 maailmalle levisi Nooan arkkia koskeva videouutinen,
jonka mukaan tutkijaryhmä oli löytänyt
Araratin vuoristosta puiset rakennelmat
lumen ja tulivuoren purkauslaskeumien
alta (viereiset kuvat). Kysymyksessä oli
laudoitettu korkean huoneen tapainen
tila, jossa oli säilytetty tavaraa - mahdollisesti viljatuotteita.
Löydön tekivät turkkilaisia ja kiinalaisia tutkijoita käsittävä tutkijaryhmä,
"Noah’s Ark Ministries International".
Löytöpaikkaa ei ole ilmoitettu koska tutkimukset paikalla tulevat jatkumaan. Tämäkin löytö sopii hyvin oletettuihin tapahtumiin uudisasuttamisen alkuaikoina.

lammas, vuohi, sika ja lehmä. Viinirypäleitä ja oliiveja
alettiin hyödyntää
lähi aluee l la. Yhdessä nämä kaikki
tarjosivat ihmiselle
kulttuurin perustarpeet: hiilihydraattia,
pro teii nia, öljyä,
maitoa, kasvi- ja eläinkuitua ja työjuhtia.
Yhdistelmä levisi ympäröiville alueille,
saavutti Egyptin, Kreikan ja Intian.4 Se
synnytti pysyvän asutuksen, lukutaidon, metallintyöstön, kehittyneet aseet,
yhteiskuntaluokat, ku ningaskunnat ja
kulkutaudit.
National Geographic News April 28, 2010

Kuvat YouTube 2010
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Toisen maailmansodan jälkeen kaivostoiminnassa yleistyivät räjähteet sekä poraja kaivinkoneet. Irroitettu materiaali
kuljetetaan hihnoilla edelleenkäsittelyyn.
Enää eivät miehet voi tehdä löytöjä, jotka
kertoisivat ajasta ennen kerrosten syntyä.

http://ifwtwa.com/tag/gregory-areshian-of-the-university-of-california-los-angeles

Uutistoimisto Reuters ilmoitti 11.1.2011, että arkeologit ovat löytäneet Armenian
vuorilta luolasta viinin valmistukseen käytetyn tilan, jonka astioiden iäksi on määritetty n. 6000 vuotta. Kaivauksia johtaa Gregory Areshian.
Samalta alueelta löytyi myös muita asutukseen
ja työntekoon viittaavia esineitä kuten kuparisia työkaluja. Mielenkiintoinen on nahkainen
kenkä, joka kuuluu alueen löytöjen joukkoon.
Suomalaistenkin käyttämä pehmike ja samalla
kosteussuoja kuivattu heinä, oli löydön mukaan jo silloin käytössä.
Raamatussa tulee esille Nooan ammattiin ja alkuajan tilanteeseen liittyvä
tapaus:
"Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan. Mutta kun
hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi
alasti majassansa." (1 Moos. 9: 20,21)
Viinin valmistukseen käytetyn tilan
löytyminen (kuvat/teksti) on mainittuun
Raamatunkohtaan sopiva. Tutkijat saivat
selville myös, että käytetty viinirypäle
oli Vitis vinifera vinifera. Asiantuntijoiden mielestä Nooa humaltui, koska
ei osannut arvioida "uuden maailman"
ohuemman ja vähemmän hapekkaan ilman merkitystä alkoholin vaikutukseen.

san tai louhittavan kallion sisällä. Esimerkiksi marmorinen mortteli ja siihen
liittyvä survin löytyivät tunnelityön yhteydessä Tuolumne Table vuoren peruskalliosta, jonka kerrosten iäksi nykyään
arvioidaan 33-55 miljoonaa vuotta. Löydön teki v. 1877 J. H. Neale työskennellessään noin puoli kilometriä tunnelin
aukosta ja noin 100 metrin syvyydessä.
Morttelia oli käytetty mausteiden hienontamiseen. Sen läheisyydestä löytyi myös
nuolenkärkiä.5

Pronssinen, noin 15 cm:n korkuinen
kilistin (varsikello) lötyi kivihiilen sisältä. Länsi-Virginiassa toimivan kivihiilikaivoksen hiiliä käytettiin yleisesti
myös paikallisten asukkaiden lämmitystarpeeseen. Uuniin liian suuret kivihiilen kappaleet rikottiin kotona vasaralla sopivaan kokoon. Yllätys oli suuri,
kun hiilimurikan sisältä ilmestyi pronssinen kilistin.
Hiilikerrostuma, josta louhitut hiilet haettiin, on määritelty syntyneen
kivihiilikaudella, noin 300 miljoonaa vuotta sitten. Institute of Creation
Research:n tutkijat olettivat kilistintä
käytetyn uskonnollisissa seremonioissa. Pronssivalu sisälsi mm. sinkkiä.
Kaivostoiminnan yhteydessä on
kerrostumista löytynyt vuosien aikana runsaasti tarve- ja työkaluja, joiden
alkuperää ei tunneta. Näistä löydöistä
ei uutisissa tai lehdissä kerrota, koska
niiden alkuperä ei tue kehitysopin nä-

Muita löytöjä
1800-luvulla kaivos- ja tunnelinrakennustöissä käytettiin miestyövoimaa
hakkuineen ja lapioineen. Tältä ajalta
onkin kirjattu runsaasti ihmisen tekemiä
esineitä, jotka ovat olleet joko hiilimas-
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kemyksiä miljoonista vuosista eivätkä
ne sovellu nykyiseen materialistiseen
maailmankuvaan.

Vasara kiven sisällä

Liitukautisesta kalliosta (London,
Texas) peräisin olevan kivilohkareen sisältä löytyi vasara. Liitukausi ajoitetaan
evoluutiotaulukoissa 150 – 65 miljoonan
vuoden väliin. Aikaa nimitetään myös
hirmuliskojen aikakaudeksi. Tältä ajalta olevan vasaran varsi on kiven sisällä
ollessaan kivettynyt mutta metalliosa on
säilynyt hyvin. Rauta sisältää n. 96 %
rautaa, 2,6 % klooria ja 0,74 % rikkiä.
Raudan laatu vastaa nykyisin käytettyä
korkealuokkaista metallia. Oletetaan,
että ilmasto-olosuhteet olivat vasaran tekohetkellä hyvin erilaiset kuin nykyään.
Metallinkäsittelytaidon on täytynyt
olla aikanaan merkittävästi korkeammalla tasolla kuin mitä yleisesti halutaan tunnustaa. Kehitysopin mukaan liitukaudella eleli hirmuliskojen varjossa
vain päästäisen kokoisia alkunisäkkäitä.
Löydön perusteella voidaan olettaa, että
myös ihminen toimi mainittuna aikana.
Esimerkeissä mainitut ikäarviot perustuvatkin kehitysopin mukaisiin ikätaulukoihin. Esineiden tai maaperän ikää ei
pystytä mittaamaan.
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"Lisääntykää ja täyttäkää maa" tavoin. Kirjoissaan The Genesis Record
Raamatussa annetaan tarkka selvitys
Nooan perillisistä. Vanhan Testamentin
tapahtumat kytketään usein joko ajankohdan henkilöihin tai vallitsevaan ympäristön "poliittiseen tilanteeseen". British Museumin Irving Finkelin mielestä
Raamatun perimätiedossa on luultua
enemmän todenperäistä ainesta.6 Tämä
näkemys on tullut nykyään hyvin esille,
kun satelliittikuvauksin on voitu kartoittaa vanhoja asuma-alueita ja karavaanireittejä.
Näin löydettyjen alueiden arkeologisin kaivauksin saadut lisätodisteet ovat
vahvistaneet sen, että Raamatussa mainitut tapahtumat ja paikat voidaan todentaa
rinnakkaisilla tapahtumatiedoilla.
Hyvinä esimerkkeinä ovat Niiniven,
Tell Hamoukarin ja Tell Brakin kaivaukset sekä Sfinksien valtakatu, joka yhdistää kulkuväylän Luxorin temppeliltä
Karnakin temppeliin ja uudelleen rakennettu Ishtarin portti juhlakatuineen Babyloniassa.
Ihmisten määrää ennen vedenpaisumusta ja Nooan jälkeen on laskettu eri

(1976) ja The Biblical Basis for Modern
Science (1984) Henry M. Morris määrittelee väestönkasvun, johon myös tämän
kirjan oletukset perustuvat.
Tri. J. Osgood teoksessaan, The Date of Noah´s Flood, määrittelee vedenpaisumuksen jälkeisiin tapahtumiin liittyvät aikajaksot. Raamatun ilmoittamat
aikamäärät sitovat historialliset tapahtumat ketjuksi vedenpaisumuksen jälkeiselle aikajanalle. Useat merkittävät
historian tapahtumat mainitaan myös
asiayhteytensä mukaan Raamatussa. Tämän ovat huomanneet myös monet arkeologit, jotka ovat osin hylänneet hiili14-ajoituksen antamat pitkät aikajaksot
silloin, kun asiayhteys löytyy Raamatun
kautta saatuun ajoitukseen.
Ihmiset olivat ennen vedenpaisumusta pitkäikäisiä - mainittujen miesten iät
olivat keskimäärin 800-900 vuotta. Ihmisten perimän on täytynyt olla alussa
virheetön. Olosuhteet olivat otolliset ja
Luojan käsky oli lisääntyä ja täyttää maa.
Tämän perusteella lasten määräksi arvioitiin vain 5-8 lasta perhekuntaa kohden.
Sukupolvien määräksi arvioitiin 18-20.

Väestön määrä vedenpaisumuksen alkaessa olisi laskelmien mukaan ollut 2-10
miljardia - siis suunnilleen sama määrä
kuin nykyään.
Vedenpaisumus tapahtui 1656 vuotta luomistapahtuman jäl keen. Uusi
maailma oli kaikilta osin erilainen kuin
mihin Nooan perhe oli tottunut. Olosuhteet olivat toimeentulolle kuitenkin
otolliset. Ensimmäiset neljä sukupolvea
elivät useita satoja vuosia vanhoiksi,
kuten yllä olevasta kaaviosta voidaan
nähdä. Vielä Isakin aikana elinikä oli
n. 150 vuotta.
Lasten määrä alkuaikoina on ollut
todennäköisessti suuri, 10-30 lasta. Apuvoimat arkiseen työhön lisääntyi perheen koon mukaan. Tilannetta voidaan
verrata esim. Yhdysvalloissa asuviin joihinkin uskonnollisiin yhteisöihin, jotka
elävät omavaraisina muun yhteiskunnan
ulkopuolella. Siellä perheeseen kuuluu
normaalisti 10-25 lasta.7

Uuden maailman valloitus
Nooan perheen kasvusta, sen alkuvaiheista, Raamattu antaa seikkaperäisen selostuksen. Haamin ja Jaafetin perillisistä
mainitaan alkuluvuissa vain pari ensim-

mäistä sukupolvea sekä joistakin sukuhaaroista muodostuneet kansat. Tässä yhteydessä mainitaan myös kieliryhmät.
Seemin kohdalla alkaa sukuluettelo, jota seurataan aina Jeesuksen syntymään asti. (Luuk. 3:23-38) Koko ketju
Jeesuk sesta Aada miin on luet teloitu
Raamatun kohtaan Matt.1:1-16. Pelegin
aikana tapahtui kieliryhmiin jakaminen.
Raamatun käyttämä jakamista tarkoittava käsite erets on tulkittu tarkoittavan
maan jakoa sukukuntien kesken. On
arvioitu, että Nooan jälkeläisten määrä
olisi ollut kieliryhmiin jaon aikana 0,7
-1 miljoonaa.
Sukuluetteloita ja kuningasluetteloita,
jotka johtavat historin alkuaikoihin, on
säilytetty monen kansan keskuudessa.
Niitä on löytynyt myös arkeologisten
kaivausten yhteydessä. Yli 250 kansan
alkuperäksi mainitaan kahdeksan ihmistä, jotka selviytyivät tuhotulvasta.
Kaupunkivaltioiden syntyä kuvaa
Raamattu Haamin pojan Kuusin suvun
kautta: "Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän
oli ensimmäinen valtias maan päällä. ...
Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat
Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin
maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin
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Nooan kolmen pojan jälkeläisistä kasvavat kansakunnat, joiden alkuvaiheita tutkivat
Mesopotamian alueella arkeologit. Seemin sukuhaaran viidennessä polvessa on mukana Abraham, joka on kaikkien kristittyjen hengellinen kantaisä.

Perheiden kasvaessa heimoiksi ja kansoiksi ne hakeutuvat kielten sekoituksen jälkeen
pääosin alueille, jotka on merkitty karttaan eri värein. Asutuksen levitessä muodostuivat myös kauppatiet, joiden esteenä eivät olleet kielimuurit.

ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja
Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki."
(1 Moos. 10:8-20 )
Sinearin maa on eteläinen Mesopotamian alue, johon Baabelin kaupunki
rakennettiin (Babylon). Raamatunkohta
jatkuu selostaen Haamin toisen pojan
sukuhaarojen jakautumista: "Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, patrokselaiset,
kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat
lähteneet, sekä kaftorilaiset. Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet, sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, hivviläiset, arkilaiset,
siiniläiset, arvadilaiset, semarilaiset

(Ps.105:23) Tämä tapahtui noin 600 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. Hän meni
sinne poikansa Joosefin kutsusta nälänhätää pakoon. Tästä tapahtumasta alkoi
israelilaisten Egyptin aika, joka loppui
Mooseksen toimesta 1200-luvulla eKr.
Heimot, kaupunkivaltiot ja ajan kuluessa syntyneet suurvallat levittäytyivät valloitusten ja sotien avulla. Merkittävä osa arkeologisista löydöistä kertookin valloituksista, uskonnoista ja erilaisista kaupunkivaltioiden välisistä sopimuksista. Kauppa
laajenee kansojen leviämisen myötä ja siitä
tulee hyvin varhain "kansainvälinen".
Kaupunkivaltioiden välisistä kahnauksista antaa Raamattu hyvän esimerkin
Abrahamin ajoilta:"Ja tapahtui siihen
aikaan, kun Amrafel oli Sinearin (Ba-

ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot. Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin
päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan,
Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin
aina Lesaan asti. Nämä olivat Haamin
pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja
kansakuntiensa mukaan." (1 Moos. 10:1320) Kuten tekstissä tulee hyvin esille,
hajaantumisen yhtenä syynä oli kielten
sekoituksen jälkeiset eri kieliryhmät.
Nykyisen Egyptin alueelle siirtynyt al ku peräiskansa oli Misr-kansa
eli Nooan lapsenlapsen Misraimiin jälkeläisiä. Raamattu kutsuu Egyptiä Haamin maaksi: "Niin joutui Israel Egyptiin,
Jaakob muukalaiseksi Haamin maahan."

bylon) kuninkaana, Arjok Ellasarin kuninkaana, Kedorlaomer Eelamin kuninkaana ja Tidal Goojimin kuninkaana,
että he aloittivat sodan Beraa, Sodoman
kuningasta, Birsaa, Gomorran kuningasta, Sinabia, Adman kuningasta, Semeberiä, Seboimin kuningasta, ja Belan, se on Sooarin, kuningasta vastaan."
(1 Moos. 14:1-2) Abrahamin veljenpoika
Loot perheineen joutui tässä yhteydessä
valloittajien haltuun ja Abraham vapautti hänet 318 palvelijansa avulla. Valloitushalut ja väkivalta seuraavat kansojen
kasvamista ja leviämistä Maapallon eri
puolille Nooan ajasta nykypäivään.
Muista historian lähteistä löytyneet
tapahtumat voidaan yhdistää Raamatun
kertomiin ja tätä kautta täsmentää ta-
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pahtumien aikajaksot. Esimerkiksi tapahtuma Babylonissa Aleksanteri Suuren saapuessa sinne v. 331 eKr. Hänelle
esiteltiin astronomien käyttämiä taulukoita, jotka oli aloitettu kaupungin perustamisen aikoihin - noin 1900 vuotta
aikaisemmin.8 Tämä tarkoittaisi sitä, että
Babyloniksi nimetty kaupunki olisi perustettu jo ennen Nimrodia.
Samoin Egyptin asuttamisesta on
maininta kirjoituksissa, jotka on kirjoittanut 100-luvulla elänyt Constantinus Manasses. Hän mainitsee, että Egyptin valtio kukistui 1663 vuotta perustamisensa
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jälkeen, kun persialaiset valloittivat sen
vuonna 526 eKr. Tämän mukaan "Haamin maa" olisi osin kansoitettu Pelegin
ollessa vasta 60-vuotias.
Laskelmat Kreikan Peloponnesoksessa sijaitsevan kaupunkivaltion Sicyon synnystä määritellään suhteessa ensimmäisiin olympialaisiin, joka tapahtui
776 eKr. Hallinta alueella alkoi v. 2089
eKr. siis 1313 vuotta ennen ensimmäistä
olympia-tapahtumaa.9 Tämä tarkoittaa
sitä, että kansainvaellus oli ulottunut
heti kielten sekoituksen jälkeen laajalle
alueelle.

Iraelin kansaa koskevia tietoja
Israelilaisten ja Juudan tapahtumista
löytyy tietoa tapahtumakirjauksista, jotka
liittyvät naapurivaltioiden hallitsijoiden
kirjauksiin. Kokonaista kansaa koskevat
tiedot alkavat israelilaisten ajasta Egyptissä, joka kesti hieman yli 400 vuotta ja
päättyi 1200-luvulla eKr.
Egyptissä kuuluisassa Karnakin temppelissä, josta enemmän myöhemmin, on
maininta Israelin kaupungeista, joilla oli
jo silloin nykyiset nimet. Maininta ajoittuu 900-luvulle eKr. Tähän aikakauteen
liittyy myös Salomonin temppelin rakentaminen.
Assyrialaisiin aikakirjoihin on merkitty Israelin kuninkaan Ahabin ja Jehun
kuninkuus sekä kuninkaat Joas ja Ahas.
Israelilaisten häviö ja pakkosiirtolaisuus

Assyrian Salmanassari V ja Sargon II
aikana 722 eKr. on kirjattu mainittujen
kuninkaiden aikakirjoihin. Toinen koko
kansaa kohdannut tapahtuma, joka alkaa kuningas Sidkian hyökkäilystä babylonialaisia vastaan vuonnan 587 eKr.,
johtaa Juudan valloitukseen ja kansan
pakkosiirtolaisuuteen Nebukadnessarin
aikana 586 eKr. Näistä tapahtumista tulee
lisätietoa myöhemmin.
Vastaavasti Raamatussa on runsaasti naa purivaltioita koskevaa nimi- ja
tapahtumatietoa. Esimerkiksi Niiniven
kaupungin ja koko Assyrian maailmanvallan valtakoneiston romahdusta kuvataan Raamatussa ennustuksen muodossa. Assyrian, Nimrudin ja Niiniven
tuhoutuminen tapahtui vuonna 612 eKr.
(Sefanja 2:13-3:4)

Viitteet sivulle 9 - 29

Väestön kasvusta on useita erilaisia arvioita. Yllä olevat laskelmat ovat osin teoreettisia ja osin historiatietoihin perustuvia.
Arvio siitä, että ajanlaskumme alussa koko maailman väestön määrä olisi ollut noin
300 miljoonaa, voi olla hyvin aliarvioitu. Historioitsijoilla ei ole voinut olla varmoja
tietoja väestöjen määristä muissa maanosissa.

1) Hurst Thomas D. Kivikauden ihmiset, Ihmisen suku, 0sa 2, ISBN 951-0-18780-1 WSOY 1994
2) Niinive 612 eKr., The Glory and Fall of the Assyrian Empire, Helsinki
University Press, 1995
3) Frenchin C., Rajakokemuksista, Prisma, Yle TV, helmikuu 2012
4) Geenitutkimus, Maanvijelyn alkukoti löytyi, Tiede 2000, 1- 1998 s.15
5) Thompson L., The Condensed Edition of Forbidden Archeology, The Hidden
History of the Human Race, Michael A. Cremo, 1993
6) Jones I., Yllätysteksti varmisti Raamatun henkilön, Tiede, 7 - 2007 s. 9
7) Rehwinkel A. M., The Flood, Missouri, 1951
8) Simlicius, De Caelle, 234-305 jKr
9) Pierce L., In the Days of Peleg, Ancient Documents Are Consistent with the
Total Accuracy of the Bible’s Chronology, http://www.answersingenesis.org/
articles/cm/v22/n1/peleg, 1999
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Arkeologisten havaintojen perusteella ihmisen historia alkaa tapahtumista Me so potamian
tasangolla.1800-luvulla alkaneet kaivaukset alueen
eri kohteissa ovat laajentuneet mm. nykyaikaisten
satelliittikuvausten ansiosta. Uudet löydöt tuovat
lisätietoa myös niistä tapahtumista, joista kerrotaan
Raamatun eri kirjoissa.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mesopotamia_in_2nd_millennium_BC.svg

Arkeologien löydöistä
Saveen piirrettyä ja maahan kaivettua ihmiskunnan historiaa on löydetty jatkuvasti lisää
ja sitä avataan museoissa arkeologien toimesta
tietokoneiden avulla ymmärrettävään muotoon.
Mesopotamian alueet ovat olleet tuhansien
vuosien ajan ilmastollisesti suotuisia vanhojen
rauniokumpujen kätköön jääneiden aarteiden
säilymiselle.

Mesopotamian alueella syntyi jo varhain kaupunkivaltioita - alueita, joissa tiivistä kaupunkimaista keskustaa ympäröi
maataloutta harjoittavia yhteisöjä. Alkuaikoina yhteisöjä hallitsivat papit, josta
merkkinä ovat suuret, portaittain kohoavat zikkuratit, temppelialueet.
Alueen hallintaan liittyi runsaasti
paikallisia sotia. Hallituskausien perusteella aikajaksoja oli useita: Sumerian
halli tus kausi oli ensimmäinen ja sitä

seurasi Akkadilaisvaltakausi, joka päättyi noin 2000-luvun alussa eKr. Tämän
jälkeen tuli Baby lonian kausi, 17001500 eKr, jonka jälkeen Assyrin kausi n.
1200-600 eKr.
Persialaisvalta oli 550-460 eKr. välisenä aikana, jonka jälkeen alkoi Rooman
valtakunnan aika. Se mureni hitaasti
loppuen taloudelliseen ja hallinnolliseen
rappioon kansainvaelluksen aikana 400500 jKr.
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Kuvakooste/eri lähteet/KP-art

Merkittävä ihmisen historiaa valottava
aineisto sisältyy Raamatun Vanhan testamentin kirjoihin. Mesopotamian alueella
suoritettavat arkeologiset kaivaukset ovat
jatkuvasti tuoneet esiin kirjallisia dokumentteja, jotka yhdistävät historialliset
ja Raamatun ilmoittamat tapahtumat.
Urin kaupungin raunioiden kaivausten
yhteydessä löytyneet kunin gas haudat

(kuvissa v. 1977) kertovat ajasta, jolloin
Nooan jälkeläiset aloit tivat kau pun kiyhteisöinä vedenpaisumuksen jälkeisen
maailmanvalloituksen. Täällä kasvoi Abram (Abraham), josta tuli israelilaisten
ja kaikkien kristittyjen hengellinen kantaisä. Urin kaivausten löydöt osoittavat,
että ihmisillä oli runsaasti eri alojen
tietoa ja taitoa. Kysymyksessä ei ollut
alkukantainen ihmisryhmä vaan korkeatasoinen kulttuuriyhteisö, jota voidaan
hyvin verrata nyky-yhteiskuntaan.

Hedelmällisen puolikuun alueelle
ve den paisumuksen jälkeen syntyneet
heimo- ja kaupunkikulttuurit rakentuivat
ennen vedenpaisumusta olleen perimätiedon varaan.1
Toimeliaiden kirjoitustaitoisten sumerilaisten käytössä olivat elämiseen
tar vittavat perustiedot, rakentamisen
sekä eri ammattien perustaidot, matematiikka, metallurgia ja yhteiskunnan
toimintaa säätelevä lainsäädäntö.
Kirjeenvaihdossa käytettiin savilaattoja, jotka kuivattiin tai poltettiin kestämään
sekä aikaa että kulutusta. Jos jo silloin
olisi käytetty esimerkiksi papyrusta kirjoituspohjana, ei nykypäivään olisi säilynyt näitä alkuaikojen historiatietoja.
Elinkeinotoiminnassa hyödyn nettiin jalostettuja viljalajeja (mm. ohra ja
vehnä), mausteita, viininviljelyä ja karja- ja kotieläimiä kuten koiria, lampaita, vuohia ja lehmiä. Viljelysalueita laajennettiin nerokkaiden kastelukanavien
avulla. Korkealuokkaisen tekstiilin teko
kotitarpeiden lisäksi laajeni kaupalliseksi
tuotannoksi. Kauppiaat käyttivät apunaan
kirjanpitoa sekä kaupankäyntiin liittyviä
kuljetusvälineitä ja kaupan säädöksiä.
Työkalujen valmistamiseen erikoistuneilla sepillä sekä tarveastioiden, kuten keraamisten astioiden ja rakennusten
valmistajilla oli käytössä tarvittava tietotaito. Esimerkiksi nykyäänkin käytössä oleva saviastioiden valmistuksessa ja
maalaamisessa käytetty dreija (pyörivä
työtaso) oli tuolloin tunnettu. Ruokailuja vesiastiat lasitettiin polton yhteydessä
kuten nykyäänkin.
Rattaiden ja aurojen vetojuhtina käytettiin härkiä ja aaseja kun taas sotavaunujen
edessä olivat nopeammat hevoset. Sotaja metsästysaseet olivat lähes samoja
joita käytettiin vielä 3000 vuotta myöhemmin.
Kaupunkien ympärille rakennettiin
yhteisöä suojelevat muurit ja niiden kes-

Urin hautakaivauksista löytyi useita
lyyra-soittimia. Kaikupohjan koristeena niissä oli usein
härkä-symboli.

kustaa hallitsivat korkeat jumalanpalvelus- ja hallintopalatsit, zikkuratit.
Uskonnon harjoittaminen ja hallitusval ta kuuluivat yhteen. Raa matussa
mainittu kuningas Nimrudin aikainen
Baabelin torni, jossa rakennusaineena
käytettiin poltettuja tiiliä, nousi tunnetun Babylonin kaupungin alueelle. Perimätiedon mukaan rakennus ei koskaan
valmistunut. Siihen varatut tiilet otettiin
muuhun käyttöön.
Varhaisten kaupunkien rakennuksia
koristava taide kuvasti ja vahvisti uskonnon merkitystä ja yhteiskunnallista
järjestystä. Yhteiskuntaluokat jakoivat
kansan kolmeen luokkaan, joka tulee hyvin esille aikalaiskuvissa sekä hautojen
sisältämissä esineissä. Urin alueen kuninkaallisen kalmiston hautoja oli noin
2000. Vanhimmat niistä edustivat aikaa
2900 eKr. Useassa haudassa oli holvikatto ja tiili- tai kiviseinät. Hautojen ja
niiden sisältämien tavaroiden perusteella
on voitu todeta alkuhistoriamme aikaisen
yhteiskunnan korkea tiedon ja osaamisen
taso, joka näkyy myös samoihin aikoihin
Egyptin alueelle nousseen kaupunkikulttuurin varhaista historiaa kuvaavissa löydöissä.
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Urin zikkurat oli aikansa suurin.
Kuvassa näkymä
1900-luvun lopulta
kun rakennusta on
jälleenrakennettu ensimmäiseen tasoon
saakka.

Urin löydöt

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Treasure_of_Tutankhamun

Urin kuningashaudat ja Tutankhamonin haudat
Egyptin puolella, tarjosivat runsaasti todisteita
osaamistaidosta. Esimerkkinä yllä oleva kullasta ja
lapislatsulista (puolijalokivi) tehty ripustin. Useat
Urin ja Urukin kauden temppelit olivat mitoiltaan
noin 80 x 30 m. Niitä saatettiin rakentaa useita
rinnakkain niin, että temppelien muurit olivat kiinni
toisissaan. Nämä temppelit ovat vaikuttava osoitus
Ur-nammu zikkurat n. 2000 eKr. sumerilaisten arkkitehtonisista taidoista.
Urukista löydetty kivinen juomamalja, jossa on
Pienoismalli/kuva JT Pälikkö
mosa
iikki upotuksia. Malja on hiili-14-ajoitettu
Ihmisen Suku, WSOY, 1994
kaudelle n. 3200 eKr. Voidaan myös olettaa, että
tämän tapaisia käyttöesineitä on ollut käytössä ennen
vedenpaisumusta.

Sylinterimäinen rullasinetti ja siitä saveen jäänyt
jälki. Näillä sinetöitiin astioita ja kirjekoteloita varhaisesta dynastiasta lähtien. Rullasinettejä pidettiin
metallitapeissa ja joissakin niistä oli kultaiset "korkit".
(The Iraq museum, Baghdad/Scala)

Ur (Raamatun vanhassa käännöksessä Kaldean Uur) on kaupunki EteläMesopotamiassa Eufratin eteläreunalla.
Kaupungin rakensivat sumerilaiset ja
se oli heidän pääkaupunkinsa noin 2100
eKr. Suurimmillaan kaupunki oli vuosina
2030–1980 eKr. Siellä oli suuri zikkurat
eli temppelipyramidi. Elamilaiset ja amorilaiset valtasivat kaupungin noin 1950 eKr.2
Raamatun mukaan Abraham oli kotoisin Urista, joka silloin sijaitsi meren
ranta-alueella (rantaviiva merkitty luvun alussa olevaan karttaan). Abraham
lähti kaupungista noin 2100 eKr.

Urista on löydetty myös varhaisdynastisen III-kauden (n. 2600 eKr.) kuninkaanhautoja. Kaivauksissa todettiin,
että alueelle oli haudattu korkea-arvoisia
hallitsijoita jo aikaisemmin - lähes 1000
vuoden ajan.
Kaldealaiset asettuivat tänne noin 900
eKr. Alueen useat myöhemmät kuninkaat,
muun muassa Uus-Babylonian kuninkaat,
uusivat aluetta. Kaupunki alkoi menettää
merkitystään jo 550 eKr. ja se hylättiin
kokonaan 500 eKr. jokien muutosten,
kuivuuden ja Persianlahden suiston siirtymisen myötä.

Choga Zambilin zikkurat Khuzistanin tasangolla ajalta n. 1250 eKr. Kuvassa nykyinen tilanne ilmakuvana.
kuva esite/chogha-zanbil.com
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Sakkaran pyramidin ympärille rakennettiin faraolle oleskelutiloja ja suuria sekä
maanpäällisiä että maan alle rakennettuja huoneita. On oletettu, että niissä säilytettiin
faraon ostamaa viljaa, jota kuivan kauden aikana myytiin. Tähän sopii myös Raamatun Jaakobin pojan Joosefin toiminta aikanaan Egyptin viisaana sijaishallitsijana.
Aidatun alueen rakennusten jättämät jäljet näkyvät vielä satelliittikuvassa.

Rakennuskulttuuri
Niilin hedelmälliselle jokivarsialueelle siirtyneet Haamin
perilliset perustivat Niilin varrelle kaupunkivaltioita, joiden
yhdistyessä alkoivat Egyptissä
dynastien hallintakaudet.
Pyramidien rakennusaineeksi valittiin savitiilen tilalle kivi. Ensimmäisen pyramidin rakennutti farao Djoser
Sakkaraan 1. dynastian aikana zikkuratin muotoon. Kuuden tason yhteiskorkeus on 62
m ja pohjan pinta-ala 109 x
125 m. Pyramidi rakennettiin
pienikokoisista kivistä. Myöhemmin rakennetut pyramidit
eivät ole rakenteellisesti yhtä
taidokkaita eivätkä näin isoja.
Zikkurat-porrastemppeli
rakennusideana levisi kansojen mukana eri puolille maailmaa. Esimerkkejä löytyy Mustanmeren alueelta, Teneriffalta
Kanarialta, Keski-Amerikan
Zapoteek-intiaani hei mo jen
keskuudesta sekä Etelä-Amerikan mantereelta jne.
Viereinen kuva on Mesoamerikan alueella olevalta
Teotihuacán aurinkotemppelin raunioalueelta. Aurinkopyramidin korkeus on n. 65
m. Se on todennäköisesti rakennettu n.100 jKr.3
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Gizan sfinksi sijaitsee kolmen suuren pyramidin läheisyydessä, Khefrenin pyramidille
johtavan tien varrella. Patsas lohkottiin farao Khefrenin hallintokaudella (noin
vuonna 2500 eKr.) kallioon alkaen ylhäältä päälaesta jatkuen alas perustasoon,
jolla yli 20 metriä korkea ja lähes 75 metriä pitkä patsas makaa. Sitä korjattiin farao
Thutmosin IV:n valtakaudella 1400-1390 eKr. Patsas hautautui kuitenkin vähitellen
lentohiekkaan. Vain pää oli näkyvissä kun sitä ryhdyttiin kaivamaan esiin v. 1926.
1400-luvun historioitsija Al-Makrizin mukaan patsaan nenän lohkoi nykyiseen muotoon sufilainen uskonnollinen johtaja Muhammad Sa‘im Al-Dahr. 4
Mustavalkoinen valokuva Gizan sfinksistä on vuodelta 1865, jolloin osa sen ylävartalosta oli vielä näkyvissä. 1920-luvulla vain pää oli lentohiekan pinnalla. Vieressä
kuva nykytilanteesta. Vaikka lentohiekka
peittää historian salaisuuksia, se on
säilyttänyt niitä meille tutkittaviksi.

Thutmosis I:n (1504-1492 eKr.) tytär ja samalla Thutmosis II:n (1492 -1479 eKr.)
leski Hatshepsut toimi Thutmosis III:n holhoojana mutta kaappasi itselleen vallan
noin 7 vuotta miehensä kuoleman jälkeen. Hän hallitsi noin 15 vuotta. Jo holhoojana
toimiessaan hän alkoi rakentaa itselleen vallan merkiksi kuolintemppeliä nykyiseen
Deir el-Bahriin. Temppelin suunnitteli arkkitehti Senenmut, jonka kuva löytyy temppelirakennuksen seinästä. Kolmiterassista temppeliä pidetään arkkitehtonisena mestariteoksena, myös sijaintinsa perusteella.
(Faaraoiden Egypti/Schildrs Kustannus Oy 2002)

38

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraq.A2003060.0750.500m.jpg

Kaksoisvirranmaan alue asutetaan

Mesopotamian alueella kulttuurit perustuivat Nooan perintöön, sumerilaisten
ja seemiläisten korkeakulttuuriin, joka
mm. akkadilaisten toimesta laajeni ja
muokkaantui asutuksen leviämisen myötä sekä etelään että pohjoiseen.
Sumerilainen kieli oli valtakieli, joka
levisi väestöjen muuttoliikkeen mukana
ja muuttui aikaa myöten pappien ja viisaiden käyttämäksi virkakieleksi.
Mesopotamian, Syyrian, Palestiinan ja
Egyptin aluetta ahdistelivat seemiläiset ja
aramealaiset heimot 1200-luvulta eKr. alkaen. Näiden kansojen vaikutus kesti satoja
vuosia, joka johti siihen, että aramean kielestä tuli eräs yleisistä käyttökielistä tällä
laajalla alueella. Raamatun Jeesus puhui
äidinkielenään arameaa.5
Mesopotamia jakautui kahteen suureen
hallintoalueeseen, joilla molemmilla oli sekä yhteinen että oma historiansa. Pohjoisen
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Satelliittikuvan päälle on merkitty esihistoriallisten kaupunkien paikat sekä
israelilaisten pakkosiirtolaisuuden alue
ja n. 350 eKr. sijainnut meren rantaviiva.
osan tärkeä vesikanava oli Tigris-virta ja
elinkeinoalueena olivat pääasiassa virran
itäiset osat sekä vuoristo. Viljelyskelpoista maata oli niukasti, mutta metsää ja rakennuskiveä sitä vastoin runsaasti. Aluetta kutsuttiin Assyriaksi sen pääkaupungin
mukaan. Toinen alueen tärkeä kaupunki
oli Niinive.
Assyrialainen kuningasluettelo, ajalta
noin 2500-750 eKr. löytyi Horsabadin
alueelta. Sen mukaan mm. Hammurab
hallitsi vuoden 1750 vaiheilla.
Eteläinen Sumerin alue, Babylonia,
käsitti molempien virtojen alajuoksut sekä yhtyneen virran jokisuistoalueet meren
rantaan asti. Hammurabin dynastian aikana
seemiläisheimot saivat alueella ylivallan,
jonka seurauksena Babyloniasta tuli vaikutusvaltainen kaupunki – aikansa metropoli.

Seemiläiset amorilaiset jäivät suurten jokien välialueelle ja rakensivat mm. Niiniven
ja Assurin kaupungit. Tälle alueelle kasvoi vuosisatojen aikana useita valtakeskittymiä
ja myöhemmin Assyrian suurvaltakunta.
Vuosisatojen aikana molempien
päävirtojen juoksu-urat muuttivat paikkaa. Jokiuomien siirryttyä länteen, jäivät
kaupungit virtaavan veden vaikutuksen
ulkopuolelle ja suurista vesikanavistaan
huolimatta menettivät vähitellen merkityksensä. Myös suistoalueen maa kohosi
ja meren rantaviiva siirtyi kohti etelää.
Rantakaupungit jäivät ilman satamaa jolloin niiden käyttöarvo kauppapaikkana väheni ja lopulta alueet tyhjenivät. Tämän
kohtalon koki mm. hautalöydöistä nykyisin tunnettu Ur. Muita Babylonian alueen
tärkeitä kaupunkeja Babylonin ja Urin
lisäksi olivat Isin, Larsa, Nippur ja Uruk.

Heettiläiset ja hoorilaiset
Eufrat-virran yläjuoksun alueita hallitsivat jo n. 2500 eKr. heettiläiset, joiden
hallintopaikkana oli pohjoinen Kaneshin

kaupunkivaltio. Heettiläiset mainitaan
Raamatussa 60 kertaa. Abra ham osti
hautapaikan heiltä (1 Moos. 23:20).
Toinen alueella vaikuttanut kansa olivat hoorilaiset, jotka mainitaan 8 kertaa
(mm. 1 Moos. 36:20-21). Vasta viime
vuosisadan loppuvaiheessa arkeologiset
kaivaukset ovat vahvistaneet Raamatun
maininnat näistä kansoista.
Harran (kaupunki merkitty karttoihin) sijaitsi kauppateiden risteyksessä
(Niini ve, Damaskos ja Karke mish).
Kaupungissa asui Betuel, Laabanin ja
Rebekan isä. Abrahamin ja Saaran pojan Iisakin vaimoksi haettiin Harranista
edellä mainittu Rebekka. Saaran suku
oli myös kotoisin Harranin alueelta.
Kun Iisakin poika Jaakob pakeni veljeään, meni hän Laabanin palkkalaiseksi
ja nai Laabanin tyttäret Lean ja Rakelin.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lilith_Periodo_de_Isin_Larsa_y_Babilonia.JPG, Seinäsotilaat:Berliinin museo/kuva JT Pälikkö

Nebukadnessar II rakennutti uudelleen Mardukin temppelin, jonne kuljettiin leveää
juhlakatua pitkin rakkauden ja kuoleman jumalan Ištarin 25 m korkean portin kautta.
Kuvassa Ištarin portin pienempi osa Pergamon-museossa Berliinissä. Portti koottiin
museoon v. 1930.
Kuvakooste/JT Pälikkö

Vaihtuva valta
Sumerilaisten valta Mesopotamian
alueella heikkeni 2000-luvun alussa,
kaupunkivaltioiden nousun aikana. Etelässä merkittävässä asemassa sijaitsevat Isin ja Larsan kaupunkivaltiot olivat
riippuvaisia jokialueiden elintar viketuotannosta. Kaupunkien kesken syntyi
valtataistelu. Tätä noin 200 vuotta kestänyttä kautta kutsutaankin Isin-Larsakaudeksi. Tänä aikana sume ri lainen
kulttuuri vaihtui vähitellen seemiläiseen. Samaan aikaan amorilaiset valtasivat hallintoa sisältäpäin.

1700-luvun lopussa oli myös vanha
ja heikko Babylonian kaupunkivaltio
kasvanut ja vahvistunut. Kuningas Hammurabin - 1700-luvulla eKr. - hallituskauden alussa Mesopotamiassa oli useita
keskenään kilpailevia valtakeskittymiä.
Hammurab lisäsi valtaansa alistamalla ensin Larsan kaupunkivaltion ja
voimien kasvaessa koko eteläisen Mesopotamian. Babylon (Baabel) kasvoi jo silloin noin 200 000 asukkaan kaupungiksi,
johon siirtyi kansaa Mesopotamian eri
alueilta. Tämä johti myös siihen, että
eri perinteet ja uskonnot sekoittuivat.
Pohjalla oli sumerilaisten muinaisusko
ja tavat. Niihin antoivat lisänsä mm. akkadilaisten, eblalaisten ja assyrialaisten
uskomukset.
Nykyiset tutkijat ovat löytäneet runsaasti samankaltaisuutta Gilgamesh-eepoksen, Eridu Genesiksen ja Raamatun
Babylonian raunioalue on 2,6 km2 laajuinen. Saksalaiset tutkijat aloittivat alueen
kaivaukset jo vuonna 1899.

Ištar oli mesopotamialaisille rakkauden jumalatar. Ištarin symboleina olivat kahdeksan sakarainen tähti ja leijona. Ištarin ensimmäinen temppeli, E-ana eli taivaan talo,
sijaitsi Urukin kaupungissa. Siellä hänet liitettiin Anun, taivaan jumalan tyttäreksi.
Sirruš-lohikäärmettä esittävät hahmot portissa ovat yhtä realistisesti kuvattuja kuin
mm. härät ja leijonat. Hahmojen on tulkittu esittävän sauruseläintä, joita esiintyy esimerkiksi sineteissä. Useat tutkijat otaksuvat, että hahmoihin on otettu mallia elävistä
eläimistä kuten yllä olevat muurin sotilaat.
kesken. Voidaankin olettaa, että tämän
ajan kaikilla kulttuureilla oli sama uskonnollinen perintö.
1550-luvulla eKr. heettiläisten armeija ryösti Babylonin ja sytytti kaupungin
tuleen. Tämän jälkeen yli 500 vuoden ajan
kaupunki oli eri valloittajien hallussa. V.
729 eKr. Assyrian kuningas Tiglatpileser
III valtasi kaupungin. 620-luvun eKr.
alussa Babylonian kuningas Nabopolassar irtautui Assyrian alamaisuudesta.
Yhdessä meedialaisten kanssa hän hävitti Niiniven kaupungin v. 612 eKr. Alkoi
Babylonian uusi suurvallan aika.

Baabel eli Babylonin kaupunki
Kuuluisan Baabelin tornin, josta mainitaan mm. 1 Moos.11, rakensivat Nooan
jälkeläiset kuningas Nimrodin johdolla.
Nimensä mukaan tapahtumaan liittyy silloisen väestön jakaminen kieliryhmiin,
joka aiheutti kaupungin ja tornin rakentamisen lamaantumisen.6
Arkeologinen tutkimus on pystynyt
paikallistamaan useita temppelipohjia

kaupungin alueelta sekä Semiramiin riippuvien puutarhojen perustukset. Nämä
ovat muistoja Uus-Babylonian kukoistuksen ajalta, jolloin kuningas Nebukadnessar II rakennutti kaupungin uudelleen.
Leveillä muureilla ympäröidyn kaupungin keskustaa hallitsi 19 metriä leveä juhlakulkuekatu, joka oli päällystetty valkoisilla ja punaisilla kivilaatoilla. Katu johti
Ištarin portin kautta Babylonian pääjumalan Mardukin temppeliin. Sen pääsalin
seinät ja katto olivat päällystetty kullalla.
Babylonian kukoistuskausi päättyi
Persian vallattua alueet 540-luvulla. Kaupungin merkitys säilyi kauppapaikkana ja
hallintokeskuksena pitkään. Aleksanteri Suuren valloitettua alueet, kaupunki
sai uusia, makedonialaisia piirteitä ja
se "kreikkalaistui". Aleksanteri Suuri
kuoli ollessaan kaupungissa v. 323 eKr.
60-luvulla eKr. alueesta tuli Rooman
valtakunnan rajaseutua ja toiminta siirtyi muualle. Pitkään elänyt ja useita loiston aikoja kokenut Babylonin kaupunki
raunioitui.
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Historiallinen vankeusaika
Profeetta Hesekiel, joka toimi pappina Jerusalemissa, siirrettiin muiden
mukana vuonna 597 eKr. pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan (Baabelin vankeus). Siellä ollessaan hän sai israelilaisia koskevia näkyjä, joista koostuu Hesekielin kirja. Se alkaa: “Kolmantenakym menen tenä vuotena, neljännessä
kuussa, kuukauden viidentenä päivänä,
kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa
Kebar-joen varrella, aukenivat taivaat, ja
minä näin Jumalan näkyjä.” (Hes.1:1)
Mainittu Kebar-joki (Kabaru) oli
suuri kanava, jossa johdettiin vettä Eufratista ohi Nippurin.

Tietoa Kooreksen arkistoista
Koores (Kyyros Suuri II, noin 576-529
eKr.) valloitti Babylonian, Median ja Lyydian valtakunnat ja loi näin Suur-Persian
valtakunnan. Vanhan testamentin mukaan
juutalaisten pakkosiirtolaisuus (Baabelin
vankeus) alkoi vuonna 597 eKr. kun Nebukadnessar II valloitti Jerusalemin ja tuhosi sen. Siirtolaisuuden päättymisestä
teki päätöksen Koores, joka valloitti
Babylonin vuonna 539 eKr. Hänen poikansa Kambyses hallitsi vv. 539-521 ja
hänen jälkeensä Daarejaves (Dareios),
jonka aikana juutalaisten paluu käytännössä toteutui vuonna 517 eKr. (Dan.
5:31)

Juutalaiset oli siirtolaisuuden aikana
sijoitettu alueelle, jossa ovat edellisen
sivun kartalla näkyvät kaupungit Uruk
ja Nippur.
Juutalaiset olivat menestyneet siirtolaisina hyvin ja hallitsivat merkittävää
osaa alueen kaupankäynnistä ja hallintoviroista. Siksi osa heistä vastusti
siirtymistä takaisin alkuperäiselle kotiseudulleen.7 Ennen siirtolaisuuden päättymistä kuninkaan oli käytävä arkistoista
läpi ja todettava Kooreksen aikanaan tekemän päätöksen laillisuus. Tästä Vanhassa
testamentissa mainitaan Esran kirjassa

Juudan kansa eli vankeudessa yltäkylläisyydessä mutta alistettuna. Seinäreliefi
kuvaa tilannetta, jossa vartija on kooltaan pienempi.
6:1-8:“Niin kuningas Daarejaves antoi
käskyn, että asiaa tutkittaisiin Baabelin
arkistossa, jonne myös aarteet koottiin.
Ja Ahmetan linnasta, Meedian maakunnasta, löydettiin kirjakäärö, johon oli
kirjoitettu seuraavasti: “Muistettava
tapahtuma: Kuningas Kooreksen ensimmäisenä hallitusvuotena kuningas
Koores antoi käskyn: Jumalan temppeli
Jerusalemissa, se temppeli rakennettakoon paikaksi, jossa uhreja uhrataan.
Sen perustukset laskettakoon lujiksi, sen
korkeus olkoon kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusikymmentä kyynärää.
Siinä olkoon aina rinnakkain kolme
kivikertaa suuria kiviä ja yksi hirsikerta uusia hirsiä; ja kustannukset suoritettakoon kuninkaan hovista. Ja myös
Jumalan temppelin kulta- ja hopeakalut,
jotka Nebukadnessar vei pois Jerusalemin temppelistä ja toi Baabeliin, annettakoon takaisin. Ne tulkoot paikoilleen
Jerusalemin temppeliin, pantakoon ne
Jumalan temppeliin.” “Niinmuodoin on
sinun, Tattenai, joka olet Eufrat-virran
tuonpuoleisen maan käskynhaltija, sinun, Setar-Boosenai, ja teidän virkatoverienne, niiden afarsakilaisten, jotka
ovat tuolla puolella Eufrat-virran, pysyttävä siitä erillänne. Antakaa Jumalan
temppelin rakennustyön olla rauhassa.
Juutalaisten käskynhaltija ja juutalaisten

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jehu-Obelisk-cropped.jpg?uselang=fi

“Ja Assurin kuningas hyökkäsi koko maan kimppuun ja meni Samariaan ja piiritti sitä
kolme vuotta". (2. Kun. 17:5-41) ”Profeetta Elisa kutsui erään profeetanoppilaan ja sanoi
hänelle: `Vyötä kupeesi ja ota tämä öljyastia mukaasi ja mene Gileadin Raamotiin.
Ja tultuasi sinne hae sieltä käsiisi Jeehu, Joosafatin poika, Nimsin pojanpoika; mene
sisään, käske hänen nousta toveriensa keskeltä ja vie hänet sisimpään huoneeseen.
Ota sitten öljyastia, vuodata öljyä hänen päähänsä ja sano: 'Näin sanoo Herra:
Minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi." (2. Kun. 9:1-3) Jeehu oli kuninkaana
vv. 845–818 eKr. Seinäreliefi liittyy Urin kuninkaan kalmiston löytöihin. Samaria
valloitettiin v. 722 eKr.
vanhimmat rakentakoot Jumalan temppelin paikallensa. Ja minä annan käskyn,
mitä teidän on tehtävä juutalaisten vanhimmille heidän rakentaessaan Jumalan
temppeliä: tuolta puolelta Eufrat-virran
tulevista kuninkaan verotuloista suoritettakoon niille miehille tarkasti ja viivyttelemättä kustannukset.” (Esra 6:1-8)

Nebukadnessarin arkistosta
British Museumin kokoelmissa säilytetään tutkijoita varten yli 130 000
Assyrian nuolenpäätekstiä joista noin
puolet on jo käännetty. Keväällä 2007
professori Michael Jursa poimi käännettäväksi savitaulun, jonka viesti oli
tutkijoille tärkeä.8 Nuolenpääkirjoitus
kertoi, kuinka Nebo-Sarsekim, Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin pääeunukki, lahjoitti vuonna 595 eKr. Esangilan temppelille 750 grammaa kultaa.
Sarsekim nimi oli tuttu Raamatusta:
Kun Jerusalem oli valloitettu - sillä
Juudan kuninkaan Sidkian yhdeksäntenä hallitusvuotena, kymmenennessä

kuussa, oli Nebukadnessar, Baabelin
kuningas, kaikkine sotajoukkoineen hyökännyt Jerusalemin kimppuun ja saartanut sen, ja Sidkian yhdentenätoista
hallitusvuotena, neljännessä kuussa,
kuukauden yhdeksäntenä päivänä, oli
kaupunki vallattu - niin kaikki Baabelin kuninkaan päämiehet tulivat ja asettuivat Keskiporttiin: Neergal-Sareser,
Samgar-Nebo, Sarsekim, ylimmäinen
hoviherra, Neergal-Sareser, ylimmäinen
tietäjä, ja kaikki muut Baabelin kuninkaan päämiehet." (Jer. 39:1-2)
British Museumin Irving Finkelin
mielestä Raamatun perimätiedossa on
luultua enemmän todenperäistä ainesta.
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Nykyisille tutkijoille ja arkeologeille on suuri apu tutkittavan alueen satelliittikuvista.
Viereisessä kuvassa on esillä
Syyrian aluetta Lähi-idässä.
Kuvaan on merkitty Ebla, joka
oli todennäköisesti jo n. 2000
eKr. pohjoisesta, idästä ja
etelästä tulevien karavaanien
kohtaamispaikka. Siitä muodostui merkittävä kauppakaupunki. Sen pohjoispuolella sijaitsi Aleppon kaupunkivaltio,
joka myöhemmin yhdisti Eblan
omaan valta pii riinsä. Harranista itään sijaitsevat Tell
Ha mou ka rin ja Tell Bra kin
kaupugit. Alla on kaksi satelliittikuvaa, joista näkyy jo
suoritettujen kaivausten jäljet.

Kaupunkivaltiot syntyvät, kun kielten sekoittumisen
jälkeen pienet yhteisöt kasvavat kaupungeiksi ja edelleen kaupunkivaltioiksi. Niiden rauniot toimivat nyt
arkistoina, joita arkeologit pyrkivät tulkitsemaan - kukin omien uskomustensa mukaisesti.
Kirjastot ja rauniot ovat osa ihmiskunnan historiaa.
Tapahtumatietojen muistiinkirjoitus
kuului kuninkaiden ja sotapäälliköiden
vastuulle. Jotkut tapahtumista taltioitiin
seinämaalauksiin, osa hautojen seiniin
ja myös käyttöastiastoihin.Tästä on esimerkkinä egyptiläisten tapa kuvata tärkeitä tapahtumia kuvina. Niihin liitettiin
selostava teksti, joka viittasi tekijään.
Päivittäinen kirjeenvaihto taltioitiin
hallitsijan arkistoon, josta esimerkkinä
Amarnan arkisto Egyptissä.9
Jerusalemin kaupunki on arkistojen
mukaan ollut tunnettu jo n. 2000 vuotta eKr. Adbu-Heba oli Jerusalemin kuningas, jolla oli kirjeenvaihtoa Egyptin
hallitsijan Amenhotep II (1390-1352

eKr.) kanssa. Amarnan arkistossa, jossa
oli 382 faraon kirjeenvaihdossa käytettyä savitaulua, on useita tästä yhteydenpidosta. Arkisto löytyi vuonna 1887.
Kirjeenvaihdossa käytettiin nuolenpääkirjoitusta, joka oli yleisesti diplomaattien käytössä. Sitä osasivat hallintovirkamiehet myös Egyptissä – vaikka heidän
oma kirjoitustyylinsä poikkesi tästä ns.
alkuperäisestä, vanhasta kirjoitustavasta.
Raamatussa Jerusalem mainitaan ensimmäisen kerran, kun Abraham saapui Kanaanin maahan. Jerusalem oli silloin kanaanilaisten pikkuruhtinaiden kaupunki.
Jerusalemin kehittyminen merkittäväksi
kaupungiksi alkoi vasta kuningas Daavidin aikana.
Egypti ja vanhat tiestöt ovat historiantutkijoiden mielenkiinnon kohteena. Paljon

“Kuninkaalle, herralleni, auringon jumalalleni, sanoo täten Shuwardata, palvelijasi,
kuninkaan palvelija, likaa jalkojensa pohjissa,
tomua, johon sinä et jalkojasi pane! Kuninkaan
jalkojen juureen, herrani, taivaan auringon
jumalani, seitsemän kertaa, seitsemän kertaa
minä lankean eteesi, makaan mahallaan, makaan selällään. Sallikaa kuninkaan, herrani
tietää, että Apirujen johtaja on noussut aseisiin
maita vastaan, jotka kuninkaan jumala, herrani antoi minulle, mutta minä olen lyönyt Apirut.
Myös sallikaa kuninkaan, herrani tietää, että
kaikki veljeni ovat minut hyljänneet, ja ainoastaan Adbu-Heba taistelee kanssani Apirujen
johtajaa vastaan. Ja Zurata, Akkon ruhtinas,
ja Indaruta, Aksafin ruhtinas lähettivät 50
sotavaunua avukseni, sillä Apirut ovat minut
ryöstäneet, mutta kuule, he ovat taistelussa
minua vastaan...”

uutta historiantietoa on kaivettu hiekan alta
esiin vielä viime vuosikymmeninä.

Karavaanien kohtauspaikka
Ebla
Satelliittikuvausten avulla on voitu
selvittää entisten asutuskeskusten alueita, rakennusten pohjia sekä aikanaan
käytössä olleita kulkuteitä, joista yksi
merkittävimmistä on Eblan kaupungin
kautta kulkeneet kauppareitit.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Ebla9.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla9.JPG

Nuolenpääkirjoituksella kirjoitettu
kirje (savitaulu), joka kuuluu farao
Amenhotep II kirjeenvaihtoon (13901352). Kirjeessä mainittu Adbu-Heba
oli Jerusalemin kuningas.
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Eblan raunioita on tutkittu
vuodesta 1964. Satelliittikuvien avulla on myös kaupungin
ympäristö kartoitettu. Merkittävä tapahtuma oli kaupungin
kirja-arkistojen löytyminen
vuonna 1974. Ne olivat maan
alla olevissa arkistohuoneissa.
Arkiston mer kitys on suuri
koska se kertoo asioista, jotka
tapahtuivat ennen Niiniven
suuruuden aikaa.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla.jpg

Farao Thuthmosis III, joka hallitsi vuosina 1479-1425 eKr. on kirjannut arkistoonsa merkintöjä Eblasta kauppapaikkana. Samoin Akkadin kaupunkivaltion (n.
2200 eKr.) kirjoituslöydöissä mainitaan
Ebla.
Aluetta ryhdyttiin kartoittamaan
vuonna 1964 Rooman yliopiston tutkijoiden toimesta.10 Kaivausten jatkuessa kaupungin merkittävä historia alkoi
paljastua. Vuonna 1974 jKr. kaupungin hallintovirkamiesten käytössä ollut
savitauluarkisto löydettiin. Se sisälsi n.
17 000 osittain rikkoutunutta savitaulua
sekä yli 2000 ehjää. Merkittävä osa ehjien
savitaulujen teksteistä on pystytty jo lukemaan. Savitaulujen joukossa on tietoa
ajan tapahtumista, uskonnosta ja tieteestä. Myös veronkantoon liittyvät asiakirjat
ja selvitykset maaveroista vallatuilla alueilta sekä luettelot laiminlyöntien seurauksista kuuluivat arkistoitavien asioiden
joukkoon. Arkistojen perusteella on voitu
päätellä, että kaupunkivaltion hallinto oli
hyvin tehokas. Sitä ylläpidettiin kuninkaan toimesta mutta yhteistyössä rikkaiden kauppiaiden kanssa.
Savitaulujen joukossa on sumerinkielen
sanaluetteloita, ajan hakuteos, maantieteellinen sanakirja ja luettelo 289 kaupungista. Näitä tietoja oli tarvittu keskeisellä
paikalla olevassa kauppapaikassa.
Eblassa käytetty oma kieli kuuluu

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebla_clay_tablet.jpg

Eblan raunioista löytyneiden savitaulujen tekstit kertovat kauppapaikan
päiväkohtaista tietoa. Yllä olevan savitaulun teksti: "Ensimmäisenä ja toisena
vuonna Villatalon varastossa oli 4 042
palaa kangasta, 430 korkealuokkaista
moniväristä puseroa ja 2 837 muuta
moniväristä puseroa." Tekstin sisältö
ei poikkea tämän päivän torikauppiaan
varastoinventaarista.
seemiläisten kielten ryhmään kuten arabia, akkadi, jota puhuttiin Assyriassa ja
Babylonissa sekä hebrea.
Näin pienellä alueella puhutut useat
kielet ovat osoitus siitä, että kielten sekoitus rikkoi heimojen sisällä olevien
perhekuntien yhteyksiä ja tästä seurasivat kielimuurit, kun pienet yhteisöt
kasvoivat kaupunkivaltioiksi. Ei siis
ihme, että Eblan savitaulujen joukossa
on eblalais-sumerilaisia, noin 1500 sa-

naa käsittäviä luetteloita.
Eblassa käytettiin kiilakirjoitusta, kuten lähes koko Mesopotamian alueella.
Vaikka kirjoitusmerkit olivat samoja, on
niiden tulkitseminen ollut hankalaa, koska
itse kieli on erilaista.
Kirjoitustaito on ollut käytössä aivan
Nooan ajoista lähtien. Sen omaksuivat
käytännön työssä olleet asukkaat ja sitä
opetettiin myös kouluissa. Tästä on todisteena Niiniven kaupungin raunioista
löytynyt luokkahuone. Vaikka kielten
sekoitus jakoi alueella asuneet heimot
kielialueisiin, jäi kiilakirjoitus kunkin
ryhmän käyttöön.
Kiilakirjoitus olikin yleisessä käytössä
Mesopotamian ja Egyptin alueella kauppiaiden, hallitsijoiden ja diplomaattien
keskuudessa. Tästä on runsaasti näyttöä
myös Egyptin faraon ja hänen virkamiestensä käymässä kirjeenvaihdossa rajojen ulkopuolella olevien kanssa - siitäkin huolimatta, että Egyptissä oli käytössä
omaperäiset kirjoitusmerkkinsä.
Eblan kaupunkivaltion kukoistuksen
aikana, noin v. 2400-2100 eKr., se oli
merkittävä karavaanien läpikulkupaikka,
josta muodostui myös kaupankäynnin keskus. Kaupungin alue käsitti noin 60 hehtaaria ja asuinpaikkoja alueella oli noin 30
000. Ympäröivää maata käytettiin viljelysten ja suurten lammaslaumojen tarpeisiin.
Villa ja siitä valmistetut tuotteet olivat kaupungin tärkeitä tulonlähteitä.
Tunnettuja Eblan kuninkaista ovat
Igris'-Halam, Ebriu ja Ibrium.11 Heidän
aikansa hääseremoniaa kuvataan savitaulussa seuraavasti: "Lopuksi kuningas ottaa
kuningattaren isänsä taloon seuraavalla
tavalla: sulhanen ojentaa morsiamelle
kultaisen rannerenkaan samalla, kun uhrataan yksi lammas Auringon jumalattarelle ja yksi kuninkaan edesmenneelle isälle. Sen jälkeen kuningas vie kuningattaren
isänsä taloon. Ja hääpäivänä kuningas
valelee oliiviöljyä kuningattaren päähän."

Urin hautalöytöjen joukossa oli useita
härkä-aiheisia kuvia, patsaita ja koristeita. Voidaankin olettaa, että sekä härkäettä ihmiskasvoinen härkä loivat asioihin
järjestystä ja musiikkiin kulloinkin sopivan rytmin. Kuvan ihmiskasvoinen härkä
on Eblan löytöjä.
Kaivausten perusteella voidaan olettaa, että alueen ensimmäinen vuosisata oli
rakentamisen, kehittymisen ja kasvamisen
aikaa. Tämän jälkeen sotaisat naapurit
hävittivät syntyneen kaupungin. Alueen
edullisen sijainnin vuoksi kaupunki rakennettiin uudelleen. Tämän jälkeen kaupunki
rakensi ympärilleen muurit suojatakseen
kauppapaikkaa ja arvokkaita kauppatavaroita, kuten arvometalleja, puutavaraa ja
tekstiilituotantoa.
Akkadilaiset onnistuivat kuitenkin
valtaamaan alueen. He jatkoivat kauppamiesten tuntemalla alueella kaupankäyntiä.
Myöhemmin kaupungin pohjoispuolella
sijaitseva Aleppon yhdisti Eblan omaan
valtapiiriinsä. Yhdistymisestä huolimatta
heettiläiset valloittivat ja tuhosivat kaupungin.
Eblan valloituksen yhteydessä kävi kuten Niinivessäkin. Kaupungin savitaulut
muuttuivat kuumuudessa koviksi, mutta
säilyttivät sisällön raunioissa tulevia tutkimuksia varten. Hyvän sijaintinsa vuoksi
hävitetyn kaupunkialueen läpi kulkivat karavaanit ja pitivät paikkaa osittain asuttuna
aina noin vuoteen 200 eKr.
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1) Ihmispäiset siivekkäät leijonat vartioivat Nimrud-kaupungin hallituspalatsin sisäänkäyntiä. Ne rakensi Ashurnasirpal II (883-859 eKr.). Ne ovat
näytteillä British Museumissa.
2) Bronssireliefin osa Nimrudin kaupungin Balawat-palatsin sisäänkäynnin
koristelusta joka kertoo Shalmaneser
II:n urotöistä.
3) Nimrudin hautaesineiden joukossa
oli noin kilon painoinen kultakruunu,
joka oli kuulunut Mullissu-mukannisat-Ninua-nimiselle assyrialaiselle
kuningattarelle.11A
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Tigris-joen uoma ei pysynyt paikallaan. Siksi kaupunkeihin tehtiin joelta suuria
kanavia. Kuvan Nimrud-kaupungin rauniot sijaitsevat myös tänään kaukana joesta.
Raunioihin on merkitty palatsin haaremin paikka, jonka alta haudat löydettiin.

Nimrud pääkaupunki ja ensimmäisiä kauppakaupunkeja
Mesopotamian pohjoisosassa olevan
Nimrudin kaupungin raunioihin oli kätketty suuri määrä taide- ja käyttöesineitä
Assyrian valtakaudelta, 1200-600 eKr.
Nimrud sijaitsee Niiniven kaupungin eteläpuolella Tigris-joen varrella. Raamattu
kertoo kaupungin perustamisesta: ”Ja
Kuusille (Haamin poika) syntyi Nimrod.
Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herran
edessä. Siitä on sananparsi: "Mahtava
metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod." Ja hänen valtakuntansa alkuna
olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne
Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti
Assuriin ja rakensi Niiniven, RehobotIirin ja Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja
Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki.
(1. Moos 10:8-12) Luettelossa mainittu Kelah

on Nimrudin vanha nimi. Kaupunki oli
merkittävä kauppapaikka, jonne tuotiin
raaka-aineita Välimeren rantakaupungeista ja Egyptistä käsityöntekijöitä varten.
Hautalöytöjen perusteella siellä valmistettiin mm. hienovalu- ja takotuotteina
koristeita ja käyttöesineitä kullasta.
Ashurnasirpal II (883-859 eKr.) aloitti vanhan kaupungin laajennustoimet ja
siirsi kaupunkiin runsaasti uutta väkeä.
Uudisrakennusten joukossa oli useita
zikkurat-temppeleitä. Eräs suurimmista
oli pyhitetty taiteen ja kulttuurin jumalalle. Kuninkaan palatsi oli kooltaan noin
200 x 130 m. Sen sisäänkäynnin vartioina olivat siivekkäät leijonapatsaat, jotka
nyt ovat näytteillä British Museumissa.
Nimrud oli Assyrian pääkaupunki
150 vuoden ajan ja siellä asui yli 100
000 ihmistä. Kuningas Sargon siirsi
hallintansa Nimrudista Dur-Sharukiin,
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mutta sen hävityksen jälkeen pääkaupunkioikeudet siirrettiin Niinivelle. Nimrud tuhottiin samaan aikaan ja samalla
tavalla kuin Niiniven kaupunki. Niiniven tapahtumista tulee lisätietoa myöhemmin tässä kirjassa.
1950-luvun aikana suoritetuissa raunioiden kaivauksissa löytyi suuri määrä savitauluja, jotka käsittivät Assyrian
hallitsijoiden kirjeenvaihtoa ja virallisia
hallintoasiakirjoja, Nimrud-kirjeitä. Nämä koskivat sitä aikaa, jolloin Nimrud
oli pääkaupunkina. Tärkeää tietoa sisälsi kirjeenvaihto, joka käsitteli kaupankäynnin vaikeuksia mm. Välimeren
kaupunkien Tyyron ja Siidonin kanssa,
jotka harjoittivat osittaista kauppasaartoa. Näiden kaupunkien tapahtumista
kerrotaan Raamatussa 15 eri paikassa.
Savitauluissa oli runsaasti tietoa myös
kauppayhteyksistä Egyptiin.

Kuninkailla oli kaupungissa suuri
haaremi, jossa vaimot ja sivuvaimot palvelijoineen elivät eunuk-vartijoiden suojaamina. Kuninkaiden haaremin alle piilotetuissa hautaholveissa säilyivät nämä
mainitut aarteet nykypäivään. Löydön
teki vuonna 1988 arkeologi Muzahim
M. Hussein. Hautapaikkoja oli useita.
Välikellarissa oli monta kammiota, joita
haudanryöstäjät eivät olleet havainneet.
Siellä oli satamäärin kullasta ja hopeasta sekä jalo- ja korukivistä tehtyjä taide- ja käyttöesineitä. Löydetyn kullan
paino oli yli 40 kg. Osa koruista kuului
kuningas Tiglatpileser III:n puolisolle
Jabanille. Esineistöä esiteltiin vuonna
1990 Bagdadissa Iranin museossa. Sotatoimet Irakia vastaan aiheuttivat sen,
että koko aarteisto siirrettiin salaiseen
pankkiholviin. Sieltä ne löydettiin 13
vuoden jälkeen vuonna 2003.
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Tell Hamoukar ja Tell Brak
Mesopotamian pohjoisosaan, Niiniven ja Aleppon kaupunkien väliselle
kauppatielle (merkitty karttaan) perustettiin jo varhain asuinyhteisöjä, joista
kasvoivat ensimmäiset kaupunkivaltiot. Tämän päivän arkeologit tutkivat
niistä aikansa suurkaupungiksi kasvaneen Urukin lisäksi Tell Hamoukarin
raunioita ja Tell Brakin rauniokukkulaa.
Molempien perustamisajankohdan arvellaan oleva suunnilleen saman kuin
Urin kaupungin, joka sijaitsee etelässä
Persianlahden rannalla. Kysymyksessä
ovat siis ensimmäiset kaupunkivaltiot
ve den paisumuksen jälkeen. Niiden
kautta kulkivat kauppatiet myös eteläiseen Mesopotamiaan.
Nämä varhaiset kaupungit kasvoivat Eufratin yläjuoksun vaikutusalueelle. Joen vesivarat hyödynnettiin
kanavia ja vesialtaita rakentamalla
ja viljelys alueita laajentamalla. Kasvavien kaupunkien hallinnossa otettiin
käyttöön yhteiskuntarauhan takaavat lait,
kauppatavat ja virkamieskoneisto. Kirjoitus- ja eri alojen käsityötaito loivat
edellytykset kehittyvälle pienteollisuudelle ja kaupalle.

Tell Hamoukarin kaivauksissa löytyneitä
kauppiaiden sinettejä, joilla leimattiin
kauppatavaroita. Alakuvan savikuulia
käytettiin taistelussa. Suuria, noin 10
cm:n läpimittaisia ammuksia käytettiin
rakenteita vastaan mutta pienemmät,
noin 3-4 cm:n kuulat oli tarkoitettu lähitaisteluun. (TKL 6/2006)

http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=69007

Tell Hamoukarin kaupungilla oli
16 ha:n ydinkeskusta, jonka ympärille
levisi 280 hehtaarin laajuinen asutus.12
Alueelle tuotiin raaka-aineita kuten puuta, perusmetalleja ja terien valmistukseen kuparia ja laavalasia (obsidaania).
Niistä valmistettiin pajoissa ja verstaissa
Tell Hamoukarin kaupun g i n v i r a s t o - j a
hal lin to rakennukset
tuhottiin polttamalla.
Raunioiden perusteella
kaupungissa asuttiin
hyvin varustetuissa
asunnoissa ja varasto raken nuk set olivat
suuria. Raunioista löytyi myös taistelussa
menehtyneiden luurankoja.
Photo: historiaantigua.es

http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=69007

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/
Loewenjagd_-645-635_Niniveh.JPG

Linkojen käyttö oli osa organisoitua sodankäyntiä. Joukkojen eturivissä olivat
pieniä ammuksia käyttävät linkomiehet.
Suurikokoisten linkojen paikka oli ensimmäisen taisteluportaan takana. Kuvassa
eturivin linkomiehet heittovalmiudessa.
tuotteita, joita käytettiin vaihtotavarana
kaupan yhteydessä. Kaupungin muurin
ulkopuolella maatalous kukoisti kastelukanavien ansiosta. Tuotteet vietiin
kaupunkiin myyntiin. Näin koko kaupunkiyhteisö kasvoi ja vaurastui, ja sai
kehittyä tärkeänä kauppapaikkana yli

500 vuoden ajan. Aivan kuten myöhemmin Eblan ja Aleppon välillä kehittyi valloitushaluinen kilpailu myös Tell
Hamoukarin kohtalona oli kilpailevien
yhdyskuntien hyökkäykset. Niiden seurauksena kaupungin suojamuurit murrettiin ja alue tuhottiin. Taistelun jäljiltä
raunioista on löydetty runsaasti savikuulia. Niitä käytettiin todennäköisesti
lingon ammuksina. Chicagon yliopiston
ja Syyrian muinaismuistoviraston arkeologit keräsivät 20 x 20 m:n alueelta kuulia noin 2300 kpl.
Tell Brak, alkuperäiseltä nimeltään
Nagar ja Eblan kaupunkiluettelossa
nimellä Brakigo, on Pohjois-Mesopotamian suurin rauniokumpu. Se on kooltaan noin 800 x 400 m ja sen kerrostumat
kohoavat 40 m:n korkeuteen.
Arvioidaan, että se on perustettu samoihin aikoihin kuin läheinen Tell Hamoukar ja etelän Ur. Kaupungin keskusta käsitti noin 40 ha:n alueen ja sitä ympäröi 150 ha:n lähiö. Professori Henry
Wright Michiganin yliopistosta paikansi
satelliittikuvien avulla 15 km:n säteellä
kaupungista 115 muinaista asuinpaikkaa.

Tell Brakin rauniokumpu kohoaa noin 40 metriä ympäristöään korkeammalle. Raunioista on kaivettu esiin suuri basalttilohkare, joka on tuotu paikalle jostain tulivuoren läheisyydestä - mahdollisesti Araratin alueelta. Arvioidaan, että veistetyn kiven
paikalle rakennettiin myöhemmin temppeli.
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Arvion mukaan itse kaupungissa asui
noin 20 000 asukasta.
Kaivaukset alueella käynnisti Max
Mallowan vuonna 1937. Niitä jatkettiin
1970-luvulla Lontoon yliopiston toimesta ja Michiganin yliopiston vetämänä 1990-luvulla. Raunioista löytyi osia
“silmätemppelistä”, joka tunnetaan
sadoista alabasterista valmistetuista
sil mä veistoksistaan. Silmät kuvaavat
temppelin ajattomuutta. Temppelin seinissä oli kuparilevyjä, savikartioita ja
kultatöitä. Alueelta löydetyt savitaulut
on arvioitu vanhimpien Mesopotamian
alueelta löy dettyjen savitöiden joukkoon.
Kaupungin kasvaessa alueelle kehittyi seemiläinen Akkadin valtakunta, jonka perustajana oli Sargon Suuri.
Akka dian valtakunta ulottui laajimmillaan Välimeren Kyprokselta EteläMeso pota miaan ja alueen käyttökieleksi tuli sumeri-akkadin kieli. Valloituksensa aikana Sargon hävitti Syyrian
hallinto keskuksena toimineen, aikaisemmin mainitun Eblan kaupungin.
Tell Brak toimi Akkadian kuninkaan Naram-Sinin aikoihin pohjoisen
valtakunnan hallintokeskuksena, jonne
sijoitettiin osa sotaväestä. Silloin kaupungin ympärille rakennettiin paksut
muurit. Kuten näidenkin kaupunkien
historiasta voimme arvioida, oli kielten
sekoituksen jälkeinen aika hyvin vilkasta ja sotaisaa. Tell Brakin alueella
asuttiin vielä 600-luvulla jKr.

Bahrainin saarivaltio
Lähes kokonaan hiekan peittämä ja
öljytornien hallitsema Persianlahdella sijaitseva Bahrainin saari ja siihen
kuuluvat saaret ovat olleet viljavia ja
asuttuja vuosituhansia sitten. Alueilla
tehdään nykyään runsaasti arkeologisia
kaivauksia.13 Niiden perusteella on voitu todeta, että nämä saarialueet ovat olleet tärkeitä kulttuurikeskuksia ja kaup-

53
papaikkoja jo tuhansia vuosia sitten.
Ilmakuvien perusteella vanhoja hautakumpuja on löytynyt runsaasti ja niistä
saatujen todisteiden mukaan yhteydet
mm. Urin kaupungin kanssa ovat olleet
vilkkaat jo 2000 vuotta eKr.
Saareen muodostui Dilmun kaupunkivaltio. Aikaa myöten alueista kehittyi
kaupan keskus. Sen kautta kulkivat
kauppatiet Mesopotamiasta Intiaan.
Dilmun oli myöhemmin Assyrian vasallivaltio. Babylonian valloitettua alueet, jatkoi kaupunki uuden valloittajan
alaisuudessa. Kauppateiden muuttuessa
ja Välimeren alueen merkityksen kasvaessa, menettivät saaret yhteyspaikkana
merkitystään. Aleksanteri Suuren aikana
kaupungin nimi oli Tylos. Sen merkitys
kasvoi helmikaupan vuoksi siten, että
aluetta pidettiin merkittävänä kauppapaikkana aina 300-luvulle eKr. saakka.

Mohenjo-daro
Persianlahden pohjoisrantaa seuraten kauppa-alukset purjehtivat kohti
Intiaa. Suuri kaupunkivaltioiden rypäs
syntyi Indusjoen suiston pohjoispuolelle noin vuonna 2300 eKr. Tuhat vuotta
myöhemmin kaupungit valloitettiin ja
tuhottiin - tai niitä kohtasi luonnonkatastrofi.14 Myytti kadonneesta kulttuurista
jäi elämään ja muuttui todeksi kun 1920ja 1930-luvulla löytyivät kaupunkien
rauniokummut Keski-Pakistanin alueelta. Vuonna 1944 sir Mortimer WheeleSaarien haudoista ja kaivauksista on löytynyt runsaasti sinettejä, jotka osoittavat,
että yhteydet Mesopotamian alueelle ovat
olleet vilkkaat.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjo-daro.jpg

Kuvassa näkyy Mohenjo-daron aluetta yläreunassa temppelin kaupunkialue. Asukkaiden määrä alueella on ollut 35 000. Kaupunkeja oli rínnakkain kaksi, joilla oli
molemmilla nykyaikainen asemakaava.
rin toimesta aloitetut kaivaukset toivat
esiin kaksi suurta kaupunkialuetta, joita
nyt pidetään esimerkkinä edistyksellisestä kaupunkisuunnittelusta. Yhdessä
ne muodostivat kaksoispääkaupungin,
joiden molempien ympärysmitta oli yli
viisi kilometriä.
Kaupunkirakentamiseen oli käytetty poltettua tiiltä. Kaupunkialue sai
nimekseen Mohenjo-daro. Kaksitoista
9-14 m leveää katua jakoi kaupungit
tiilitalokortteleihin. Asukkaita alueella

on ollut arviolta noin 35 000. Kaupunkilaisilla oli käytössä kaikki mukavuudet
kylpylöistä lähtien.
Kaivauksissa on löydetty runsaasti
mm. kaiverrettuja kivisinettejä sekä patsaita, jotka antavat hyvän kuvan osaamisen tasosta.
Dilmun ja Mohenjo-daron historiat
yhdistyvät aikana jolloin Nooan jälkeläiset levittäytyivät kielikysymysten ja
valtapyrkimysten vuoksi ulos Mesopotamian alueelta.

Mohenjo-daron rauniokaivauksissa on löytynyt runsaasti kaupankäyntiin ja korkeaan kulttuuriin viittaavia esineitä, joilla on yhteisiä piirteitä Mesopotamian
alueen löytöihin.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohenjo-daro_Priesterk%C3%B6nig.jpeg
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Ristiriitoja ajan määrittelyssä
Arkeologien mukaan Niilin yläjuoksulla sijainnut Ylä-Egypti ja pohjoisen
Niilin suistoalueella sijainnut Ala-Egypti
olivat omia valtioita, jotka yhdistyivät
noin 3100 eKr. Silloin oli Egyptin kulttuurissa vielä monia muinaisen Mesopotamian kulttuurista lainattuja piirteitä. Mesopotamiassa kukoisti tuolloin
Uruk-kulttuuri. Yhdistymiskausi osui
luultavasti Naqada III -kauteen jolloin
Egyptin ensimmäiset dynastiat syntyivät
Arviot Egyptin varhaishistorian ajoituksesta ovat aiheuttaneet väittelyä arkeologien kesken ja ne ovat myös ristiriidassa Raamatun ilmoittamien tapahtumien
kanssa.15 Ero on suuri, sillä 1. ja 2. Mooseksen kirjan mukaan vedenpaisumus tapahtui noin 2340 eKr. Haamin maahan
(Egyptiin) syntyivät ensimmäiset kaupunkivaltiot joitakin satoja vuosia tämän
jälkeen. Alueelle siirtynyt kansa kutsui
itseään nimellä Misr. Nimi liittyy Nooan lapsenlapseen Mizraimiin. (Mestraim)

Todennäköisesti Egyptin dynastian alku liittyy häneen. Heprealaiset kutsuvat
Egyptiä Mestraimiksi. Osa aika-arvioista
perustuu Manethon historian tulkintoihin. Hän kirjoitti Egyptin historian Alexandrian kirjaston käyttöön 300-luvulla
eKr.

600 vuotta liikaa aikaa
Ajoitustarkastuksia tehtiin 1960-luvulla. Silloin nobelisti Willard Libby
(hiili-14-ajoituksen keksijä) oli Egyptissä kalibroimassa ja ajoittamassa hautalöytöjä. Hän totesi, että arkeologien
arvioimat vuosilaskelmat olivat yli 600
vuotta suuremmat kuin tarkkoihin tapahtumiin kalibroidut mittausajat. Tämä
tieto jäi tutkimuskansioihin ja arkeologien raporttien sivuhuomautuksiin.16
Arkeologit eivät silloinkaan halunneet
muuttaa ajoitustaan siten, että se olisi
ollut yhteensovitettavissa Raamatun aikamääritteiden kanssa.
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LUKU 3
Kirjastoissa säilynyttä tietoa
“Niin kuningas Daarejaves antoi käskyn, että asiaa tutkittaisiin Baabelin arkistossa..."
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Niiniven kaupungin ja kirjaston tuho vuonna
612 eKr. pelasti meille suunnattoman määrän
tietoa ihmiskunnan alkutaipaleelta.
Irakissa, Mosulin kaupungin läheisyydessä sijaitsevat Niiniven rauniot
ovat vieläkin todisteena siitä, kuinka
kirjaimellisesti profeetta Sefanjan ennustus toteutui.1Raamatussa kuvataan
samassa yhteydessä Assyrian maailmanvallan pääkaupungin valtakoneiston henkistä tilaa ennen romahdusta:
"Ja hän on ojentava kätensä pohjoista kohden ja on hukuttava Assurin,
tekevä Niiniven autioksi, kuivaksi kuin
erämaa. Sen keskellä makaa laumoja, kaikkia villieläimiä joukoittain. Pelikaani ja tuonenkurki yöpyvät sen patsaanpäissä. Kuule, kuinka ne laulavat
akkuna-aukossa! Kynnyksellä on tyhjyys.
Seetrilaudoituksen hän on paljastanut.
Tämä oli se riemuisa kaupunki, joka asui
turvallisena, joka sanoi sydämessään:
“Minä, eikä ketään muuta!” Kuinka autioksi se on tullut, villieläinten makuusijaksi! Jokainen, joka käy siitä ohitse,
viheltää ja huiskuttaa kättä. Voi uppiniskaista ja saastutettua, voi väkivaltaista kaupunkia! Se ei ole totellut ääntä, ei
huolinut kurituksesta, ei luottanut Herraan, ei lähestynyt Jumalaansa. Sen päämiehet sen keskellä ovat ärjyviä leijonia.
Sen tuomarit ovat kuin sudet illalla, jotka
eivät säästä mitään aamuksi. Sen profeetat ovat huikentelijoita, uskottomia
miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja
tekevät väkivaltaa laille."
(Sefanja 2:13-3:4)
Babylonialaiset ja meedialaiset tuhosivat asuinalueet (612 eKr.) ja kaupungit. Pääkaupungista Niinivestä ei
jäänyt mitään jäljelle. Ennustettu tuho
oli niin täydellinen, että myös assyrian
kieli ja kulttuuri katosivat. Sadan vuo-

den kuluttua hävityksestä entisen maailmanvallan kukoistuksen ajat olivat tiedossa vain perimätietona, kertomuksina
ja aikalaiskirjoituksina Raamatussa.
1800-luvun puolivälistä tehdyissä
Niiniven raunioiden kaivauksissa löytyi palatsien ja temppeleiden arkistoja,
joissa oli ollut papyrukselle, nahalle ja
vahatauluille laadittuja kirjeitä, asiakirjoja ja kirjallisuutta yli 300 hyllymetrin
verran. Niistä oli kuitenkin tuhon aikaisen palon jäljiltä jäänyt vain kehyksiä
ja sinettejä.
Vuonna 1850 englantilainen Austen Henry Layard löysi vuosina 704682 eKr. hallinneen suurkuningas Sanheribin ja tämän seuraajien savitauluarkiston, joka toimi kunin kaallisena
kirjastona. Savitaulujen sanoma on
kirjoitettu nuolenpäätekstillä. Valtaosa
on kuninkaalle osoitettuja kirjeitä ja raportteja tai suurkuninkaitten itsensä sanelemia kirjeitä - osa merkittyinä muistiin pikakirjoituksena ja osa kirjurien
laatimina teksteinä.
Joitakin savitauluista oli säilynyt
ehjinä, mutta suurin osa oli murtunut
pieniksi palasiksi. Kansainvälisenä
yhteisprojektina näitä palasia ryhdyttiin
yhdistämään Helsingin yliopiston professori Simo Parpolan johdolla. Hän on
kansainvälisesti tunnettu assyriologian
tutkija.
Yli 80 vuotta jatkuneissa kaivauksissa Niinivestä löytyi lähes 30 000
nuolenpäätekstiä. Näistä noin 24 000
(ns. Assurbanipalin kirjasto) on erilaisia
käsikirjoja ja kaunokirjallisia teoksia ja
asiakirjoja. Myös muista Assyrian kaupungeista kuten Assurista ja Kalahista

Niiniven kirjeen teksti:

(ajoitus kuunpimennyksen avulla = toukokuu 678 eKr.)
Raportti Munnabitulta

Minun ei ollut mahdollista esittää
suullisesti selostusta pimennyksestä
herralleni kuninkaalle. Nyt lähetän
sen sijaan kirjallisen raportin herralleni kuninkaalle.
Pimennyksen paha koskee sitä jonka
määrää kuukausi, päivä, vartio ja alku;
se alue, josta pimennys alkaa ja johon
kuu siirtää pimennyksensä ja pudottaa
sen, nämä saavat sen pahan osakseen.
Sivan-kuu merkitsee Länsimaata ja
ratkaisu annetaan Urille. 14. päivän
paha: kuten sanotaan, 14. päivä on
Elam. Alkua siitä missä pimennys
alkoi, emme tiedä. Mitattu pimennys
siirtyi etelään ja länteen; se on paha
Elamille ja Länsimaalle. Se että se
kirkastui idästä ja pohjoisesta on hyvä
Subartulle ja Akkadille. Se että se peitti
kuun kokonaan, on merkki kaikille
maille. Kuun oikea puoli merkitsee
Akkadia, kuun vasen puoli merkitsee Elamia, kuun yläosa merkitsee
Länsimaata, kuun alaosa merkitsee
on löytynyt jonkin verran Assyrian valtakauden savitauluja.

Kuningas virkamiehineen takasi yhteiskuntarauhan

Sumerilaisten oikeusasiakirjat kolmannelta vuosituhannelta käsittelevät
pääasiassa liikeasioita, luotto- ja käteis-

Subartua. (AUKKO) tehköön päämanaaja kuten parhaaksi katsoo (…)
ja erottakoon kuningas jälleen virastaan yhden ruhtinaan kaldealaisten,
ara mealaisten tai (…) ylimysten
joukosta. He ottavat päälleen enteen
seuraukset ja herrani kuningas voi olla
tyytyväinen. Kuun pimennyksen aikana Jupiter oli näkyvissä; hyvinvointia
kuninkaalle, merkittävä ylimys kuolee
hänen sijastaan. Kuningas luottakoon
suuresti tähän enteeseen. Kuinka kuningas voi olla luottavainen, ennen
kuin hänelle on ilmoitettu hyvinvointi?
Maan ja taivaan jumalten kuningas
on lähettänyt hyvinvoinnin herralleni
kuninkaalle.
Kenties kuningas sanoo: Jumalten
kuningas lähetti minulle hyvinvoinnin,
miksi siis kirjoitit minulle s^arrabulaisista ja ruhtinaista? Siihen minä
vastaan: Kuningas huolehtikoon tehtävistään ja keskittyköön toimiinsa ja
olkoon herrani kuningas tyytyväinen.
Antakoot Bel ja Nabû kaikki maat
korvaukseksi kuninkaasta. Kuningas
antoi minulle määräyksen:”Pidä vartiota minun vuokseni ja kerro kaikki
minkä tiedät.” Nyt olen kirjoittanut
kuninkaalle sen, mikä minusta on
oikein ja suotuisaa ja hyvää herralleni kuninkaalle. Lukekoot he tekstin
kuninkaalle kaksi kolme kertaa, niin
että kuningas voi perehtyä sanottuun,
ja kuningas havaitkoon että olet kirjoittanut tosia sanoja herralleni kuninkaalle.
kauppaa, vaihtokauppoja, vuokria, lahjoituksia, naimasopimuksia, avioeroja
jne. Muutamissa lakikirjoissa on säädöksiä adoptiosta, aborteista ja merioikeudesta. Perhelain puolella on lakikatkelmia mm. avioliiton perustamisesta
ja naisenryös töstä sekä vuok rahärän
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(The Glory and Fall of the Assyrian Empire - Ninive 612 eKr.)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Loewenjagd_-645-635_Niniveh.JPG

1800-luvulla aloitettujen arkeologisten
kaivausten yhteydessä määriteltiin asutusalueiden levinneisyys ja kaupungin
pohjapiirrokset. Mesopotamian alueella
useiden jokiuomien paikat ovat tuhansien
vuosien aikana muuttuneet. Näin oli myös
Niiniven ja Nimrudin kohdalla. Oheiset
piirrokset on tehty kaivausten aikana.
kuolemasta aiheutuvista korvausvelvollisuuksista jne. Lainsäätäjä on tehnyt
eron tahattoman ja harkitun toiminnan
välillä, joka osoittaa, että syyllisyysasteet
otettiin jo huomioon. Tutkijat ovat todenneet suoria yhteyksiä sekä Codes
Hammurabin sekä israelilaisten lainsäädännön, Rooman kahdentoista taulun ja
syyrialais-roomalaisen lain välillä.2
Lain laadinnan pohjalla on muinaisseemiläinen oikeustaju sekä babylonialaiset lakisäädökset, jotka aikaa myöten
levisivät ympäristövaltioihin.
Rangaistavia tekoja olivat rikokset
jumalia, kuningasta, perhettä, omaisuutta, henkeä, terveyttä ja kunniaa vastaan.
Ankarin rangaistus oli kuolema, jonka
saattoi saada nykykäsityksen mukaan
suhteellisen pienestä rikoksesta. Esimerkiksi kapakoitsijalle, joka kiskoi
liian korkeita hintoja, voitiin määrätä
veteenhukuttamisrangaistus.
Yhteiskunnan rakenne oli myös nykyisen kaltainen. Yläluokka (vapaat),

työväen ja ammattilaisten luokka (puolivapaat) ja köyhälistö (orjat). Eri säätyjen välisiä avioliittoja vältettiin ja vapaita
suojeltiin myös lainsäädännöllä eri tavoin kuin muita. Puolivapaat saivat ostaa
vaimon halvemmalla ja lääkärimaksutkin
olivat vapaitten maksamia kevyemmät.
Orjista maksettiin usein eturaha ja myöhemmin, kun todettiin ettei mitään piilossa olevia tauteja ollut, loput kauppasummasta.

Perhe ja yhteisöelämä
Jo uussumerilaiset naiset saivat kolmannen vuosituhannen lopulla harjoittaa
liiketoimintaa ja toimia julkisissa viroissa, jopa tuomareina. Paljon naisia oli eri
tehtävissä kaupan ja palveluyritysten piirissä sekä konttoritehtävissä - kuten nykyäänkin. Seemiläisillä kansoilla moniavioisuus oli tavallista. Siitä huolimatta
yksiavioisuus oli yleisin - jopa uskonnon ja
lainsäädännön määräämää.

Nimrudista on löytynyt reliefi, joka kuvaa Ashurnasirpal II:n (883-859 eKr.) leijonan
metsästystä. Usein kiveen veistetyt reliefit maalattiin, joka lisäsi niiden loistokkuutta.
Assyrialaisia reliefijä voidaan pitää "taideteoksina" vaikka mestarillisen osaamisen
tarkoitus oli Assyrian hallitsijoiden ylistäminen. Mesopotamian ajan käsityön jälkeä
pidetään korkeatasoisena taiteena vaikka tekijöiden tehtävänä oli kuvata vain ajankohtaisia tapahtumia hallitsijoiden tarpeisiin mutta myös kuvina käyttöesineisiin.
Eläinaiheet ankoista leijoniin kuvataan taidokkaasti sekä kiveen hakattuna että kodin
käyttöesinesineiden koristelussa. Keraamisten astioiden valmistuksessa käytettiin
jo aivan historiamme alusta kestäviä polttovärejä (posliiniväri) sekä lasitusta, jolla
astiat saatiin pitkäikäisiksi ja vedenpitäviksi. Kuvassa suuren lasitetun astian osa.
Urista, kuninkaallisista haudoista (noin 2900-2000
eKr.) löytyi palvelijan korupäähine ja kaulariipukset.
Pääkoriste on tehty kultanauhasta ja -levyistä sekä
helmistä. Naisen yllä oli runsaasti kullasta, hopeasta
ja puolijalokivistä tehtyjä koruja.
Yleinen mielipide oli, että naisen tärkein tehtävä
oli kodin hallitseminen ja lasten kasvattaminen. Naisten
suojelemiseksi oli laki, joka määräsi, että aviomiehen
lähisukulaisen tuli ottaa vastuu naisesta (lapsineen) jos
aviomies kuolee. Aviorikoksesta seurasi kova rangaistus. Lapsettomuutta pidettiin rangaistuksena. Kaikessa
tulee esille, että lapset olivat tärkeitä ja pidettyjä - sekä
yhteiskunnassa että perheessä.
Perheissä aterioinnin yhteydessä ruoka annosteltiin
yhteisestä kulhosta, kuten nykyäänkin. Yläluokkalaiset
käyttivät pöytäliinaa, kullakin oli omat ruokailuvälineet
(astia, lusikka, haarukka ja lautasliina). Ennen ruokailua
pestiin kädet ja lausuttiin ruokarukous. Ruoka-aineista
tärkein oli vilja leivän muodossa. Juhlina syötiin rinkeleitä, pullaa sekä kakkuja ja pikkuleipiä. Vihanneksina
ja hedelminä käytettiin mm. sipulia, kynsilaukkaa, kurkkua, retiisiä, taateleita, omenia, viinirypäleitä, viikunoita, päärynöitä jne.
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Kansan lempiruoka oli piimästä, hunajasta ja jauhoista tehty talkkunavelli,
johon lisättiin myös ruokaöljyä.
Kala ja kana olivat tärkeä osa ravintoa kuten myös maitotaloustuotteet
ja juustot. Varakkaat käyttivät ruuanlaittoon myös lampaan- ja naudanlihaa
sekä riistaa, jota oli runsaasti saatavilla.
Juomina olivat vesi, maito ja piimä sekä
erilaiset mehut, olut ja viini.
Kaksoisvirran maan asukas oli vieraanvarainen, kohtelias ja kaupankäynnissä viekas. Huvittelunhaluiset viettivät
vapaa-aikansa nyaikaiseen tapaan; viinin,
laulun ja yhdessäolon merkeissä - kuten
sivulla olevassa aikalaiskuvassa näkyy.
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Viininjuontia ja yhdessäoloa n. 2400 eKr.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_of_Ur_front_view.jpg

Ammatinharjoittamista
Vaatteita valmistettiin ensin kehräämällä langat ja sitten kutomalla kankaat.
Vaatteet kuvasivat kantajansa persoonaa,
joka näkyy pienoispatsaissa sekä maalauksissa. Muuten vaatteiden tarve ei ollut
lämpimien olosuhteiden vuoksi kovin
merkittävä.
Kotieläiminä olivat pikkukarjan lisäksi aasi, härkä ja lehmä. Hevonen, jota käytettiin sotavaunujen vetämiseen ja metsästyksessä, tuli yleiseen käyttöön vasta
3. ja 2. vuosituhannen vaihteessa.
Kaikilla ei ollut varaa omistaa pellon
raivaamiseen ja muokkaamiseen tarvittavia työvälineitä eikä -väkeä. Siksi niitä
oli vuokralla. Pellon kuokkija ansaitsi
päivän työstä n. 4 litraa viljaa. Viljankorjuutyön aikana pidettiin suuria talkoita.
Työvoimaa vuokrattiin sadonkorjuuseen
myös naapurimaista.

Maanviljelyä kuvataan useissa sineteissä
ja niissä esiintyy erilaisia työ- ja apuvälineitä.
Viereinen
harppu on ajalta
n. 2500 eKr. Myös
tavanomaiset rytmisoittimet, kaksoishuilu
ja käyrät torvet tunnettiin. Soittimia käytettiin
yhteisissä tansseissa ja
teatteriesitysten taustalla.

Alusten käyttöä kuvataan sinetissä ja
egyptiläisessä piirroksessa.

Urin kuninkaallisen kalmiston löytöihin
sisältyy myös kuvaus voiton hetkestä,
kun hävinneitä tuodaan sotapäällikön
eteen. Kuvasta saa aavistuksen käytetystä
sotakalustosta.
Assyrialainen guppu-alus Sanheribin aikaisen reliefin mukaan Niinivestä. Kuvassa nahasta valmistettujen uintisäkkien
käyttöä - myös kalastuksessa.
Vesistöä ja kastelukanavia käytettiin sekä henkilö- että tavarakuljetuksiin.
Yksittäiset henkilöt käyttivät lampaannahasta tehtyjä uimasäkkejä kuten nykyäänkin. Veneiden ja laivojen käyttöä
kuvataan runsaasti mm. sineteissä ja seinäpiirroksissa. Merenkulku on kuulunut
alusta lähtien myös sumerilaisten kulttuuriin. Kaupassa vaihdon välineenä käytettiin
luonnontuotteita sekä metallirahaa - yleisimmät olivat valmistettu kuparista ja hopeasta, joista hakattiin sopivia kappaleita.
Sitten ne leimattiin niiden arvon mukaan.
Metalleja osattiin sekä jalostaa että
yhdistää käyttötarpeen mukaan. Kovan
pronssin valmistus työkaluihin ja aseisiin hallittiin. Raudanvalmistusmenetelmä tunnettiin vaikka sen käyttö yleistyi
hitaammin. Kullan laatu ilmoitettiin 722 karaatin arvoilla. Yleisintä oli 18 karaatin kulta. Kullan runsas käyttö tulee
esille mm. egyptiläisten koru- ja muis-

toesineiden teossa sekä hauta-arkuissa.
Hautalöytöjen perusteella jo esihistoriallisella ajalla ihmiset uskoivat,
että elämä jatkuu kuoleman jälkeen.
Tämä tulee esille myös uskonnollisena
hartautena ja yhteisissä tapahtumissa,
joissa kunnioitettiin jumalia. Suuri osa
tässä tekstissä olevista asiatiedoista on
saatu juuri hautalöytöjen kautta.

Henkilöllisyystodistus
Kuvanveistotaito on Kaksoisvirranmaassa ollut osa kulttuuria aivan alusta lähtien. Näin voidaan päätellä sekä
hauta löy töjen perusteella että yksittäisten kookkaiden reliefien ja patsaiden kuvista.
Kiven kaiverruksen taito oli korkeatasoista, joka näkyy myös sinettikaiverrusten muodossa. Sumeri lais-akkadilaisen aatemaailman kehitystä voidaankin seurata lähes kolmen vuosituhannen
ajalta sinettikuvien avulla.
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Rullasinetti ja sen muodostama jälki
savi- tai vahalaatassa
Sinettien käyttö yleistyi kirjoitustaidon ohessa. Ensimmäiset sinetit olivat leimasimen muodossa. Alussa niitä
käytettiin mm. temppelien omaisuuden
merkintään. Sinettien käytön yleistyessä
niiden teosta tuli massatuotantoa, joka näkyy myöhemmin myös sinettien laadun
heikkenemisenä.
Sylinteri- eli rullasinetti levisi eri
kansojen keskuuteen. Egyptissä se oli
käytössä esidynastiselta ajalta alkaen.
Palestiinassa ja Syyriassa se tunnettiin.
Assyrialaisen siirtolaisuuden kautta sinetin käyttö levisi Vähän-Aasian itäisiin
osiin ja hurrilaisten vaikutuksesta heettiläisten keskuuteen. Syyrialaisten mukana sinetti levisi Kyprokselle, Kreikkaan ja Mohenjo-daron-kulttuurin kaudella Intiaan.
Jokainen vapaa henkilö saattoi todistaa henkilöllisyytensä joko sinettisormuksen tai henkilökohtaisen sylinterisinetin avulla. Henkilökohtaisen sinetin
merkitys tulee esille esimerkiksi seuraavissa Raamatunkohdissa:
“Hän (Juuda) sanoi: “Mitä on minun annettava sinulle pantiksi?” Hän
(Tamara) vastasi: “Sinettisi, nauhasi
ja sauvasi, joka on kädessäsi.” Niin
hän antoi ne hänelle ja yhtyi häneen, ja
hän tuli hänestä raskaaksi.” (1 Moos.
38:18)
“Niinkuin taidokkaasti hiotaan kiveä, kaiverretaan sinettisormuksia, niin
kaiverra Israelin poikien nimet niihin
kahteen kiveen." (2 Moos. 28:11)
"Ja farao otti sinettisormuksensa kädestään ja pani sen Joosefin käteen
ja puetti hänen ylleen hienot pellava-
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vaatteet ja ripusti
kultakäädyt hänen
ka u l a a n s a . " ( 1
Moos. 41:42)
“Juudan synti
on kirjoitettu rautapiirtimellä, timanttikärjel lä, kaiverrettu heidän sydämensä tauluun ja teidän alttarienne
sarviin," (Jer. 17:1)
Jeremian kirjeen kohdassa tulee esille myös kaivertajan työkaluja: rautapiirrin ja timanttikärki nen kuulapora,
jonka käyttötapa esitetään egyptiläisessä piirroksessa. Siinä porataan reikää
sinetin akseliin. Pienimmät rullasinetit
olivat yhden sentin korkuisia. Sinettiaineina käy tettiin helposti kaiverrettavaa
kalkki- ja kipsikiveä sekä marmoria ja
lapsis-lazulia. Kun tekniikka edistyi, tulivat mukaan puolijalokivet; jaspiks, vuorikristalli, safiiri jne.

Kanavia ja riippuvia puutarhoja
Perimätiedon mukaan Babylonian
kuningas Nebukadnessar II (604-563
eKr.) rakensi kuuluisaksi tulleet riippuvat puutarhat, jotka luetaan vanhan
maailman seitsemän ihmeen joukkoon.
Näistä puutarhoista kertoo mm. historioitsija, kreikkalainen Diodoros (90-30
eKr.). Vesi nostettiin kanavista eri tasoille pumpuilla, jotka olivat piilossa
rakenteissa.
Oxfordin yliopiston assyriologian
tutkija Stepanie Dalley oletti tutkimusVeden nostoon suunniteltu
pumppu, joka sai nimekseen Arkhimeden ruuvi.
Hänen tiedetään esitelleen asiakkailleen n.
250 eKr. tätä rakennetta mm. laivan poh ja veden
poistamiseen.

Niiniven kaivauksissa löytynyt reliefi
kuvaa eri tasoissa olevaa puutarhaa sekä
kastelukanavia, joita pitkin johdettiin
vesi alueelle ja edelleen puutarhan eri
kerroksiin.(Tieteen Kuvalehti 9/2007)
Aikaisemmin on oletettu, että historiatiedot riippuvista puutarhoista kuvasivat
tilannetta Babylonian kaupungissa. Nyt
tutkijat arvelevat, että myös Niiniven
kaupungissa oli vastaavia rakenteita.
tensa perusteella, että näitä riippuvia
puutarhoja oli myös Niinivessä.3
Sata vuotta ennen Babylonian hallintokautta Assyrian hallitsija Sanherib
rakennutti Niiniven kaupunkiin loisteliaita puutarhoja. Niiniven raunioista löytyi reliefi, jossa kuvataan sekä kanavia
että muurien päällä olevaa puutarhaa.
Dalleyn tutkimusten perusteella uskotaan, että vesi nostettiin eri kerrok-

siin tehokkailla ruuvipumpuilla, joita
käytettiin myös laivapumppuna. Päättelynsä tutkija perustaa siihen korkeaan
tekniikan tasoon, joka on ollut rakentajien käytössä jo vuosituhansia ennen
kreikkalaisen Arkhimedeksen aikaa.
Viimemainittua on pidetty pumpun
keksijänä koska hän esitteli vesiruuvin
asiakkailleen.

Diodoros (90-30 eKr.) kuvaa Babylonin
riippuvia puutarhoja: "Puutarhat kohosivat kaukaisuudessa kuin kukkula,
ja niiden eri osat olivat rakennettu
portaittaises ti ta santeille moneen
kerrokseen. Niihin oli istutettu tiheään
kaikenlaisia puita, joiden suuruus ja
kauneus viehättivät suuresti katsojaa.
Koneet nostivat joesta runsain määrin
vettä, vaikka kukaan ulkopuolelta ei
voinut nähdä miten se tapahtui."
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alun kuvaamisessa on samoja piirteitä
myös antiikin jumaltaruissa.
Maakeskeisen maailmankuvan syntyyn vaikutti se, että Maan kiertäessä
akselinsa ympäri muiden taivaankappaleiden nähtiin kiertävän säännöllisesti
taivaankannen poikki ja Maa näytti pysyvän täysin paikallaan.

Maailman ja ihmisen
luomisesta
Sumerilaisessa luomiskertomuksessa taivaan ja maan luoja
oli Enlil. Hänet syrjäytti Babylonian valtakaudella Marduk,
joka joutui väistymään Ashshurjumalan tieltä. Näin sama luojajumala vaihtoi nimensä hallituskaupungin vaihtuessa.
Babylonialaisessa versiossa
jumala Apsü ja synnyttäjä Tiämat loivat muita jumalolentoja,
jotka sitten kilpailutilanteessa
tuhoavat Apsün. Jumalat valitsevat Mardukin pää juma lakseen, joka tuhoaa Tiämatin sotajoukon ja halkaisee tämän pään.
Luomistarua edeltää jumalten taistelu ja pahan rankaiseminen, jonka jälkeen Marduk ryhtyy varsinaiseen luomistyöhön.
Ensin luodaan taivas eri osineen
ja sitten tär ke ät taivaankappaleet ja Maa. Myöhemmin
Marduk ehdottaa isälleen (Eal)
ihmisen luomista, joiden tarkoitus on palvella jumalia niiden
levätessä.
Raamatun luomiskertomuksen kanssa
samankaltaisuutta löytyy voimallisen ylienkelin lankeamisessa ja häntä seuraavien enkelten rankaisemisessa. Taivaan

Tähdistä ja taivaasta
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ja Maan ja kaiken muun, myös ihmisen
luojana on Jeesus, joka ennen ihmisen
luomista neuvottelee tästä Isänsä ja Pyhän
Hengen kanssa. Monivaiheisessa elämän

Tähtitaivaan havainnoinnilla määriteltiin aikoja, joita tarvittiin sekä maanviljelyssä että jumalanpalveluksissa.
Auringon ja Kuun liikkeistä tehtiin merkintöjä ja laskelmia. Niiden perusteella
luotiin tarpeellisia kalentereita. Tältä
ajalta on mm. käsite "taivaan kartano",
joka tarkoittaa taivaan aluetta, jossa Kuu
viipyy yhden päivän. Näitä mahtui kuukauteen hieman yli 27. Kuun vaiheiden
mukaan määräytyvä kuukauden pituus
oli runsaat 29 ja puoli vuorokautta. Näitä
mahtuu vuoteen hieman yli 354. Virhe
todelliseen vuosikiertoon korjattiin siten, että joka kolmanteen vuoteen lisättiin yksi kuukausi. Auringon ja Kuun
pimennysjaksoista osattiin laskea niiden toistuvuus samankaltaisina. Jakson
(Saros-jakso) pituus on hieman yli 18
vuotta.
Taivaan merkkejä käytettiin myös
ennustamiseen ja näin syntyi astrologia.
Se ei ollut varsinaisesti uskonnon harjoittamista vaikka tunnetut taivaankap-

paleet oli omistettu jumalille. Tähtien
tarkkailu ja niistä ennustaminen edelsi
tarkempien tähtitaivaan havaintojen tekemistä ja astro no misen tutkimuksen
alkua. Babylonialaisen tähtitieteen merkinnät Kuun ja planeettojen liikkeistä
taltioitiin savitauluina arkistoihin. Ne
löydettiin Urukin kaivausten yhteydessä. Näiden taulujen perusteella on voitu
päätellä, että babylonialaiset käyttivät
numeerista algebraa ja pystyivät ratkaisemaan mm. toisen asteen yhtälöitä.4
Babylonialaiset kehittivät 60-kantaisen lukujärjestelmän, josta on vielä
käytössä ympyrän jako 360 asteeseen
sekä minuuttien ja sekuntien jako kuuteenkymmeneen. Nollaa ei ollut alkuaikoina käytössä. Se tuli myöhemmin tutuksi intialaisen tähtitieteen kautta.
Kun Raamatun tekstejä ja Niinivestä
löytynyttä historiantietoa rinnastetaan,
saadaan aikaan suhteellisen selkeä kokonaiskuva ajasta, joka koskee sekä Assyrian valtakuntaa että tapahtumia, joista
kerrotaan Raamatussa.
Pulmia muodostui 1800-luvun lopun
sekä nykyisten ajoitusmenetelmien antamien aikajaksojen että Raamatussa olevan ajoituksen (mm. sukuluettelot) kesken. Tiedon lisääntyessä ja arkeologisten
kaivausten edetessä Raamatun luotettavuus myös esihistoriallisten tapahtumien
ajoituksen suhteen on kasvanut.
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Eri kalenterit

Babylonialaisten osaaminen arkistoitiin - kuten Urukin kaivauksissakin tuli esille. Käytössä olleen laskennan perusteet olivat ainakin toisen asteen yhtälön tasolla.
Kuukiertojen tarkkailun perusteella laaditun kuukalenterin kuukausi alkaa aina
uudenkuun aikana. Koska Maan ja Auringon seurannassa päästiin erilaiseen tulokseen päivien määrässä, jouduttiin myöhemmin laatimaan myös aurinkokalenteri,
jossa perusyksikkönä on Maan Auringon ympäri tekemä kierrosaika. Koska 12
synodista kuukautta ei ole tasan vuosi, piti jo babylonialaisten lisäillä ’karkauskuukausia’ vuoden loppuun noin joka kolmas vuosi.
Eri kieliryhmien muodostamien kansojen ja kaupankäynnin laajetessa, levisi
myös "taivaallisiin" asioihin liittyviä tietoja. Ei siis ihme, että nykyisen Ranskan ja
Saksan alueelta on löydetty useita auringonpalvonnassa käytettyjä "serenomiahattuja". Kuvan hattu on näytteillä museossa Berliinissä.
Seremoniahatussa olevat kuviot sisältävät jo noin 1000
eKr. kahdenlaista kalenteritietoa aurinkoa palveleville papeille. Hatun yhtenä kappaleena taottu metallirunko on pronssia.
Valmiiksi taotun pinnan päälle on "hakattu" kultapinnoite. Kahden metallin käyttö edellytti, että hatun ajoittainen
"pehmennys" onnistui ilman, että ohut kultainen pinnoitus
vahingoittui. Tämän taidon omaksuminen on hyvä todiste
siitä, että osaamisen taso on ollut korkealla jo aivan ihmisen
historian alkuaikoina.
Kuviot seremoniahatun pinnassa muodostavat kahdessa
tasossa kulkevat kalenterit. Alla olevat kalenterit on laadittu hatun kuvioita tulkiten. "Koodimerkit" muodostavat
ornamentit, joiden tulkinta on vaatinut runsaasti tutkijoiden aivotyötä. Hatun lieriosaa on myös käytetty kalenterina.
Koodiston tulkitseminen edellytti aikanaan myös käyttäjiltä
hyvää laskupäätä sekä muistia.
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Gilgameš-eepos vai Raamattu?
Niiniven kaivausten yhteydessä 1850
-luvulla löydettiin savilaattoja, joihin oli
kirjoitettu runoja Urukin Gilgameš sankarikuninkaasta. Gilgameš-eepos heijastaa Raamatussa kerrottuja tapahtumia.
Se on syntynyt kansan keskuudessa todennäköisesti 500 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen. Oletetaan, että tarinan
kokosi kirjoitettuun muotoon papistoon
kuulunut Sin-leqi-unninni.
Tarinan päähenkilönä on Urukin kaupunkivaltion hallitsija, joka sai jumalilta
erityisominaisuuksia. Paikalliset papit
korottivat kuninkaansa jumalolennoksi
hänen viisautensa ja oikeamielisyytensä
vuoksi. Henkilön urotöiden ja menneisyyden tapahtumien ympärille koottiin
jo silloin osittain myytiksi muuttuneet
tapahtumat, jotka Nooan perhe koki
vedenpaisumuksen aikana.
Koska tuhoutuneen Niiniven raunioista ei löytynyt kertomuksia Nooasta, on oletettu, että Raamatun Nooaa ja
vedenpaisumusta koskevat tiedot olisivat kopioitu Gilgameš-runoista.
Tutkimusten mukaan kertomus vedenpaisumuksesta ja kahdeksan ihmisen
pelastumisesta arkin/aluksen avulla, on
siirtynyt yli 250 kansan perinnetietona
nykypäivään.
Raamatun antamat yksityiskohtaiset
tiedot tapahtumista ennen vedenpaisumusta sekä arkin valmistamiseen liittyvät mitat ja tiedot ovat niin tarkkoja,
että ne eivät todennäköisesti siirtyneet
Moosekselle muistitietoina vaan kirjallisina aineistoina. Raamatun viittaukset
vedenpaisumukseen on kirjoitettu siten,
että sekä Jeesus itse, että muut asiasta
maininneet pitivät tapahtumia todellisina. Mm. Luuk. 17: 26-27: "Ja niinkuin
kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin
Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat,
naivat ja menivät miehelle, aina siihen
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päivään asti, jona Nooa meni arkkiin;
ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät
kaikki."
Mesopotamian alueella tehdyt eri
alueita koskeneet tutkimukset ja niistä löydetyt kirjallisessa muodossa olevat alkuperäiset dokumentit osoittavat
Raamatun ilmoittamien yksityiskohtien
olevan historiallisesti päteviä. (Enemmän: Taustaa 1, sivut 132-147)
Merkittävä todistusvoima Raamatun ilmoituksen pätevyydestä sisältyy
mm. Jumalan antamiin tarkkoihin ohjeisiin arkin rakentamiseksi. Laivanrakennuksen ja merenkäynnin asiantuntijat (mm. Furthermore/Etelä-Korean
merivoimien arkkitehti) ovat laskeneet,
että vielä yli 30 m:n korkuisessa aallokossa arkki olisi ollut vakaa. Arkin
suuri koko ja mittasuhteet takasivat sen,
että se ei voinut käytännössä missään
myrskyolosuhteissa kaatua.
Gilgameš-eepoksen antamat tiedot
sekä arkista että tapahtumista ovat selvästi runoilijoiden näkemyksiä, joiden
taustalla oli kirjoittamisen aikana ollut
epämääräinen perimätieto vedenpaisumuksesta ja tarve nostaa pienen kaupunkivaltion kuningas lähes jumalan
asemaan.
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Tiedon hankintaa
Historiamme alkuvaiheista lähtien hallitsijat
kirjasivat oman aikansa tapahtumia tulevia
sukupolvia varten. Papisto, koululaitos ja kirjastot ovat olleet mukana varmistamassa tiedon
ja osaamisen siirtymisen sekä valtaa pitävien
että tavallisen kansalaisen käyttöön. Seemin
sukuhaaran mukana siirtyi tietoa maailman alkuvaiheista, historian tapahtumista ja Jumalan
ihmistä koskevista suunnitelmista.
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Tiedon hankinta ja arkistointi on ollut tärkeä osa
vallan ylläpitoa. Kirjakääröjen ja arvoesineiden
omistaminen on ollut merkki vallasta, vauraudesta ja sivistyksestä.
Makedonian alueen historiallisia tapahtumia on taltioitu sekä tarinoihin että
runoihin. Makedonian kuningas Filippos II (359 - 336 eKr.) teki hallinta-alueestaan suurvallan. Hän oli Aleksanteri
Suuren isä. Hän palkkasi Aristoteleen
opettajaksi pojalleen Aleksanterille.
Hyvä esimerkki tapahtumia muistiin taltioivasta sotapäällikön ja hallitsijan kirjurista on Eumenes Kardialainen
(362 – 316 eKr.), joka sai sotakirjurin
tehtävän kun Aleksanteri Suuri tapatti vehkeilystä syytetyn veljenpoikansa,
Aristoteleen hyvän ystävän ja sotaretken
historioitsijan, Kallisthenes Olynthoslaisen. Kun Aleksanteri jatkoi valloitusmatkaansa, seurasi Eumenes häntä muistiinmerkitsijänä ja osallistui samalla valloitukseen sotilasjohtajana.
Aristoteles (384-322 eKr.) keräsi aineistoa omaa kirjakokoelmaansa varten.
Hän oli todennäköisesti tutustunut opettajansa Platonin kirjakokoelmiin ennen
kuin ryhtyi keräämään itselleen aineistoa. Hyvät yhteydet kuninkaan hoviin
Aleksanterin opettajana antoivat hänelle tilaisuuden tutustua hovissa oleviin
arkistoihin, sotasaaliiksi saatuun materiaaliin sekä mahdollisesti myös siihen
kirjeenvaihtoon, jota käytiin valloitusmatkalla olevan Aleksanterin ja kuningashuoneen välillä - aikaisemmin mainitusta Kallistheneksen taposta aiheutuneesta välirikosta huolimatta.5
Aristoteles oli tiedon kerääjä ja tarkka huomioitsija. Hän todennäköisesti
hankki ja kopioi kaiken mahdollisen
perimätiedon itselleen ja pian hänellä
oli aikansa merkittävimpiin kuuluva kir-

jasto, joka oli hänen perustamansa filosofikoulun käytössä. Aristoteles kehitti
kirjastonsa arkistointi- ja säilytystavan
sellaiseksi, että hänen oppilaittensa ja
tutki joit tensa oli mahdollista käyttää
sitä joustavasti. Arkistointijärjestelmän
avulla kirjasto pystyttiin myös pitämään
koossa niin, etteivät ulkopuoliset päässeet käyttämään tai kopioimaan tätä jo
silloin eri maiden hallitsijoidenkin kadehtimaa omaisuutta.
Aristoteleen oma kirjallinen tuotanto
käsitti yli 150 teosta, joista muodostui
laaja käärökokoelma. Niiden lisäksi kirjastoon kuuluivat Lykeionin oppilaiden
tuotanto sekä sinne eri kanavia pitkin
hankitut teokset.
Aristoteleen kuoleman jälkeen hänen
filosofikoulun käyttöön antamansa kirjasto
siirtyi testamentin määräyksen mukaan hänen oppilaalleen Neleukselle, joka siirsi sen
myöhemmin kotipaikkakunnalleen VähänAasian Skepsikselle. Seuraavan kerran
Aristoteleen arkisto tulee esille Roomassa
vuonna 86 eKr., Sullan ryöstösaaliina.6

Uusi kulttuurin keskus

Aleksanteri Suuri aloitti egyptiläisen
nimikkokaupunkinsa rakentamisen Niilin suistoon Tyroksen valtauksen jälkeen
saavuttuaan Egyptiin "vapauttajana".
Alueen kaavoitus- ja rakentamissuunnitelmasta vastasi arkkitehti Deinokrates.
Hänellä oli tiedossa perusvaatimukset
siitä, mitä kaikkea kaupungin keskustan
ja sataman tulisi sisältää. Egyptistä Aleksanterin valloitusmatka jatkui Persian yli
Keski-Aasiaan. Matkan aikana koottua
tietoa todennäköisesti välittyi myös Aristoteleen käyttöön.
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Aleksandria sijaitsi Välimeren rannalla, aivan Niilin suistossa, kannaksella, joka erottaa Välimeren makeavetisestä (Mareotis) Maryut-järvestä. Aleksanteri Suuri perusti
kaupungin vuonna 332 eKr. Sen pääarkkitehtina toimi kreikkalainen Deinokrates.
Aleksanterin jälkeen Egyptin alueen
hallinnon otti hoitaakseen hänen sotilasjohtajansa Ptolemaios I Soter, jonka johdolla uuden pääkaupungin rakennukset
alkoivat nousta. Hallintopalatsin osaksi
hän rakennutti pyhäkön, jonka yhteyteen
muodostuivat tulevan yliopiston alueet,
sekä merkittävä tutkimuksen ja opetuksen
keskus. Sinne sijoitettiin opetustilat, käytännölliset tutkimustilat, kasvitieteelliset
puutarhat eläinpuistoineen sekä kirjasto.
Ptolemaios kääntyi Aristoteleen filosofikoulun johtajan Theo fras tok sen
puoleen saadakseen kirjastoa koskeville
ajatuksilleen tarkastajan ja tuleville Museionin kokoelmille perussuunnitelman.
Theofrastos suositteli tulevan kirjaston
suunnittelijoiksi oppilastaan Stratoista
ja Demetrios Faleronilaista, joka saapui
Aleksandriaan vuonna 317 eKr. Viimemainittu lisäsi myös kirjaston resursseja
sillä hän hoiti samaan aikaan Ma ke-

donian kuninkaan Kassandroksen sijaisuutta.

Kirjaston materiaali ja opettajat
Kun Museionin ulkoiset puitteet saatiin valmiiksi, lähetti Ptolemaios tarjouksia eri puolille sen aikaista maailmaa.
Hän tarjosi tuleville opettajille ja tutkijoille harvinaisen hyvät taloudelliset
edut, otollisen ja turvallisen ympäristön
– myös heidän perheilleen – sekä nopeasti kasvavan kirjastonsa tuen.
Samaan aikaan Ptolemaios lähetti
kutsun jälkeen kirjojen hankkijat, jotka ostivat kaiken mahdollisen kirjallisuuden hintaa kysymättä. Ne kirjat tai
arkistot, joita ei onnistuttu ostamaan,
tuotiin lainatavarana Aleksandriaan, jossa
ammattikopioijat tekivät niistä näköiskopiot kirjastoon tai sopimuksesta ottivat vanhat aineistot kirjastoon ja luo-
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Pääkirjaston suuret lukusalit, suuret kirjakäärövarastot ja valoiset pylväskäytävät
tekivät Aleksandrian kirjastosta aikansa tiedekeskuksen. Osa kirjastosta tuhoutui
kaupungin valtauksen yhteydessä vuosina 47-48 eKr. Korjaustöiden jälkeen kirjastoon siirrettiin Pergamonissa sijainneen antiikin toiseksi suurimman kirjaston
aineistoa – arviolta noin 200 000 kirjakääröä. Roomalaiskauden jälkeen, vuonna
642 jKr. Aleksandrian kaupunki luovutettiin arabeille, jotka olivat jo valloittaneet
muun osan Egyptiä.
(Tiedelehti 6/2002).
vuttivat lainaajille hyväkuntoiset kopiot.
Jo vuonna 280 eKr. kirjasto käsitti lähes
300 000 kirjakääröä. Molemmat sekä
Ptolemaios II että III jatkoivat kirjaston
laajentamista ja kaupungin kehittämistä
suureksi kulttuurikeskukseksi
Tiedemiehet, tutkijat, filosofit, astronomit ja kasvi- ja eläintieteilijät alkoivat saapua kirjallisuuden kanssa uuteen
Museioniin. Aleksandriasta kehittyi seuraavan sadan vuoden aikana merkittävä
kulttuuri- ja tiedekeskus – kilpailija Rooman kaupungille.
Yliopiston opettajiksi ja työntekijöiksi palkattiin yli sata alansa taitajaa,
joiden joukossa olivat mm. matemaatikko Eukleides, fyysikko Straton, maan-

tieteilijä Eratosthenes (maapallon ympärysmitan laskija) ja aurinkokeskeisen
avaruuden löytäjä Aristarkhos sekä Hippokrateen oppilas Herofilos, fyysikko
ja matemaatikko Arkhimedes ja kreikan
kieliopin isä Dionysios. Näille aikansa
tun netuimmille asiantuntijoille valtio
maksoi hyvän palkan ja ylelliset luontaisedut.
Ptolemaios II hankki Museioniin lainaksi Ateenan kirjastosta riittäviä takuita
vastaan kuuluisat Homeroksen eepokset,
sekä Aiskhyloksen, Sofokleen ja Euripideen tuotannon. Ateenalaisille palautettiin kuitenkin vain teosten kopiot.
Kun Aleksandrian kirjasto alkoi olla
valmis, se sisälsi arviolta 700 000 kirja-

kääröä, joiden joukossa oli vielä Vanhan
testamentin ensimmäinen kreikankielinen laitos, antiikin kirjallisuuden klassikot, Septuaginta, itämaista viisautta, eri
tieteen alojen tärkeimmät tutkimukset ja
aiempien sivistyskielten merkkiteokset
siirrettyinä papyruksille.
Kirjaston kirjakääröt ja niiden hakemistot oli järjestetty “Aristoteleen mallin
mukaan” niin, että teoksen kirjoittajan
alkukirjaimen mukaan teos löytyi sille
varatulta paikalta. Pääkirjastolla oli eri
puolilla kaupunkia sivukirjastoja. Niissä
oli aikalaislyriikkaa ja muuta kevyempää ja
käsityötaitoihin liittyvää tietokirjallisuutta
kansalaisia varten. Esimerkiksi yleiseen
käyttöön tarkoitettu temppelikirjasto käsitti yli 40 000 kirjakääröä.
Palatsialueella sijainnut pääkirjasto
on ollut nähtävyys useine lukusaleineen
ja pitkine pylväskäytävineen. Kirjakääröjen säilytyshuoneiden on pitänyt olla
myös valoisia ja ilmastoituja.

Ihmisen varhaishistoriaan liittyvä kiinalainen kirjakokoelma

Papyrus kehitettiin Egyptissä 2400 luvulla eKr. ja arkistoissa sitä käytettiin
nahkasta tehdyn pergamentin ohella.
Musteen valmistuksessa käytettiin mm.
pihkan nokea, jota sekoitettiin öljyyn.7

Raamatun ohella vanhimpiin historian tietolähteisiin ja arkistoihin luetaan
varhaisten kiinalaisten hallitsijoiden arkistot. Kiinassa on vielä säilytetty noin
140 eKr. löydettyjä kirjeitä, jotka liittyvät hallitsijoiden arkistoihin “Keltaisen
Keisarin”, Huang-din ajoista lähtien.
Tämä kiinalaisten esi-isä hallitsi noin
2200 eKr. alkaen. Arkistot ovat yhtenäiset aina noin vuoteen 70 eKr.
Kuviokirjoitusten tulkinnan mukaan
arkistossa on tietoa myös vedenpaisumuksesta, Baabelin tornin tapahtumista,
ajasta jolloin eri kieliryhmiä edustavat
kansanosat erkanivat toisistaan. Kirjoitusten ja käsitekuvioiden rakenteen tulkinnan perusteella näihin arkistotietoihin
sisältyy tietoa myös luomisesta ja paratiisin tapahtumista. Aiheesta lisää Taustaa
2 -kirjassa, luvussa 35.
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Kirjasto oli arvokas roomalaisille
Uuden temppelialueen raivaustyöt Roomassa aloitettiin keisari Domitianuksen aikana 90-luvulla jKr. Alueelle rakennettiin
keisari Trajanuksen toimesta ja arkkitehti
Apollodoros Damaskolaisen suunnittelemana Trajanuksen foorumi. Alue valmistui vuonna 112 ja käsitti pylväikön
reunustaman, lähes 120 metriä pitkän ja
95 metriä leveän aukion, jonka toisessa
päässä olivat Basilica Ulpia, kreikkalainen ja roomalainen kirjasto sekä temppeli. Kirjastojen väliin pystytettiin 38
metriä korkea Trajanuksen muistopatsas.
Kirjastoissa säilytettiin todennäköisesti myös valtakunnallista arkistoa. Sieltä saatiin asiakirjoja nopeasti käyttöön
kun viereisessä basilikassa järjestettiin
oikeudenkäyntejä ja muita virallisia tapahtumia.
Varsinainen kirjastomateriaali koostui tavan mukaan sotaretkien saaliista sekä kopioimalla ylimystön hallussa olevia
kirjakääröjä.
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Papyrusrullien kopiointi oli alan
ammattilaisten työtä. Näiden joukossa
oli oppineita ulkomaalaisia, jotka olivat
joutuneet roomalaisten orjiksi.
Trajanuksen kirjastojen tiedetään
säilyneen aina 400-luvulle jKr. Todennäköisesti 450-luvulla vandaalien hävittäessä Roomaa, kirjastossa vielä ollut
aineisto siirrettiin muualle.

Celsuksen kirjaston muistomerkiksi
rakennettiin uudelleen 1970-luvulla
jKr. rakennuksen
julkisivu. Se sijaitsee
nykyisen Efesoksen
ulkopuolella kun toimiva kaupunkikeskus
siirrettiin sopivampaan paikkaan.

Viihtymiskeskuksia myös
Rooman ulkopuolelle
Lyhyen ajan sisällä roomalaiset päättäjät rakennuttivat kirjastoja myös Rooman ulkopuolelle. Aasian provinssin pääkaupunkiin, aikansa tärkeään satamakaupunkiin Efesokseen Galius Julius Aquila
rakensi vv. 110-135 jKr. isälleen haudaksi
ja samalla muistomerkiksi kirjaston, joka sai nimekseen Celsuksen kirjasto.
Sinne hankittiin eri puolilta valtakuntaa
tieto- ja aikalaiskirjallisuutta niin, et-

tä laajimmillaan kirjasto käsitti noin 12
000 kirjakääröä.
Efesos muistetaan myös apostoli
Paavalin perustamasta kristillisestä seurakunnasta sekä vuoden 431 kirkolliskokouspaikkana.
Kaupungin satama-altaan täyttyessä
kaupungin toimiva osa siirrettiin Ayasuluk-kukkulalle ja kirjasto rapistui jäätyään kauas toiminta-alueesta. Kirjaston
julkisivu rakennettiin 1970-luvulla uudelleen alkuperäisistä kivistä. Rakennelma on nykyään turistinähtävyys.

Ateenan kolme kirjastoa
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Keisari Hadrianus (76-138 jKr.)
tuli tunnetuksi rakentajana ja Ateenan
kaupungin uudistajana. Aikansa kulttuuri- ja koulutuskeskukseksi hän rakensi
Ateenaan toiminta-alueen, jossa oli sekä
yliopisto, aikuiskoulutuslaitos, taidetta
sekä viihtyisä ympäristö avarine oleskelu- ja keskustelutiloineen että puistot
puutarhoineen. Alueesta kehittyi malli
kansalaisten avoimesta kokoontumis- ja
oleskelupaikasta.8
Samaan aikaan Ateenassa toimi tunnettu Platonin Akatemia, joka oli ollut
siellä jo vuodesta 385 eKr. Toinen arvos-

tettu oppilaitos ja kirjasto oli Aristoteleen 330-luvulla eKr. perustama "peripateettinen koulu" Lykeion. Siellä lyseon oppilailla oli ollut käytössään laaja
tietokirjasto. Osa siitä jäi koulun käyttöön kun Aristoteles joutui lähtemään
maanpakoon vuonna 322 eKr. Suuri osa
hänen teksteistään siirtyi myöhemmin
hänen oppilaalleen Neleukselle, joka
puolestaan otti papyruskääröt mukaansa
siirtyessään Ateenasta kotiseudulleen.
Sekä Platonin Akatemia että Aristoteleen Lykeion olivat roomalaisen
ylimystön suosiossa. Perheet lähettivät
lapsiaan Ateenaan oppimaan sivistystä
ja saamaan kosketusta vapaaseen kansalaistoimintaan. Akatemian toiminta
hiljeni 80-luvulla eKr. mutta herätettiin jälleen henkiin n. 250 jKr. Kassios
Longinoks opiskeli Aleksandriassa, jonka jälkeen hän ryhtyi uudelleen opettamaan Ateenassa platonilaista filosofiaa.
Noin kolmenkymmenen vuoden opettajatoiminnan seurauksena Platonin Akatemia syntyi uudelleen ja Ateenasta tuli
ns. uusplatonismin keskus. Akatemia
lakkautettiin vuonna 529 jKr. koska se
edusti silloisen hallitsevan eliitin mielestä pakanallisia arvoja.
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LUKU 4
Osaamisesta
Haudat ja rauniokummut ovat säilyttäneet käyttöömme tietoa taidokkaista, osaavista, luovista
ja älykkäistä ihmisistä.

Viitteet sivuille 55 - 76
1) Henneberg J. Menneisyyden arvoitukset, Bonnier Publications, 2011
2 Whiting M. S., The Glory and Fall of the Assyrian Empire - Niinive 612 eKr. Assyria 1995, Helsinki
University Press, 1995
3) Thomas L. Riippuvat puutarhat katosivat, Tieteen Kuvalehti 9 - 2007 ss. 70-73
4) Karttunen H., Tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin, Vanhin tiede, Ursa, 2003 ss. 26 - 30
5) Harris N., Antiikin Kreikka, Gummerus 2001
6) Frösén J., Aleksandrian kirjastot, Tieteessä tapahtuu 8, 1999)
7) William C., Keskiaikaiset kirjoitusmusteet, hucca.org
8) http://fi.wikipedia.org/wiki/Hadrianus
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Arkeologien haudoista ja maakerrostumista tekemät löydöt
antavat todistuksen siitä, että ihmiset ovat alusta lähtien olleet taitavia käsityöntekijöitä. Heillä on ollut hyvä muodon
taju, materiaalien tuntemus sekä kyky hallita suuria kokonaisuuksia. Osaamisensa pohjalta perheet, heimot ja kansat
ovat rakentaneet hyvinvointiaan. Näitä taitoja ja taipumuksia on käytetty voiman ja sotataidonkin ylläpitoon. Viha,
kateus, ylpeys ja voitonhalu ovat vaikuttaneet ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Paljon kauniita ja taidokkaasti
tehtyjä töitä on tuhottu ja vain vähäinen osa on jäänyt jälkipolville todisteeksi ihmisen ihmeellisestä luomisvoimasta.
Muodon tajua ja käsityötaitoa ennen vedenpaisumusta
Scientific American kertoi Bostonin alueella, vuonna
1851 suoritettujen Dorchesterin kallioräjäytysten aikana
löytyneestä metallisesta maljasta. Se löytyi kiven sisältä,
kun kallionkappaleita halkaistiin. Hopeoidun sinkkimaljakon koko on noin 11 cm x 17 cm. Kalliolle määriteltiin
iäksi 100 000 vuotta.

Arkea ensimmäisissä kaupunkiyhteisöissä
Urin kaupunkiraunioiden kaivaukset aloitettiin L.Woolleyn johdolla vuonna
1925. Alueen kuningashaudoista (ajalta n. 2300-1300 eKr.) löydettiin taitavasti tehtyjä esineitä. Mukana mm. alla olevan arkun muotoinen standaari. Kuvassa arkun
toinen sivu. Siinä on kuvattu yhteiskunnallista arvojärjestystä sekä maatalouteen,
käsityöhön ja kaupankäyntiin liittyviä asioita. Alimmassa rivissä viedään tuotteita
kaupunkiin, keskellä on paikallista väestöä kotieläimineen. Ylimmässä tasossa on
ylhäisöä nauttimassa asemansa tuomista edusta.
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Standard_of_Ur_-_War.jpg

Alkuaikojen osaamisen tasosta
Egyptissä
Matalimman kolmen Khefrenin pyramidin ryhmästä rakennutti farao Menkaura 2300-luvun alussa eKr. Se oli
raken nuksena heikko ensimmäiseen
farao Djoser Sak ka ran rakentamaan
porraspyramidiin verrattuna.
Johtuiko pyramidirakentamisen taantuminen rahasta vai tietotaidon taantumisesta? Kiven käsittelytaito oli kuitenkin
2500 luvulla eKr. hyvin tasokasta.
Mustasta graniitista tehty patsas on
säilynyt hyvin noin 4500 vuotta. Se on
edustava näyte taidosta työstää kovaa
materiaalia. Patsaan hahmojen pelkistetyt ja kauniit muodot osoittavat, että
sen aikaiset kuvanveistäjät todella osasivat ammattinsa.1
Faraon mahdin säilymisen ulkoisena
ilmentymänä voidaan pitää loistokkaita
hautamonumentteja kuten sivun 29 Farao
Hatshepsutin rakennelmaa 1500-luvulta
eKr. ja muutama sata vuotta myöhemmin
rakennettua farao Ramses II:n Abu Simbeliin rakentamia temppeleitä, jotka on
hakattu kallioon.
Mesopotamian alueen ja Egyptin
kuvakulttuuri tuo kuvaamansa ihmiset
eteemme kaunisvartaloisina, kasvoiltaan
jaloina ja sopusuhtaisina. Sama ilmiö tulee esille myös antiikin kreikkalaisessa
kuvataiteessa. Kuvien perusteella voisimme kuvitella, että tuhansia vuosia sitten eläneet ihmiset olivat sopusuhtaisen
kauniita ja värikkäästi pukeutuneita.
Eräät tunnetut historian ja taiteen tutkijat ovatkin sanoneet, että ihmisen ensimmäisestä vuosituhannesta on vaellettava useita vuosituhansia eteenpäin,
ennen kuin taiteen historiassa tapaa assyrialaisaikaisen kuvanveistäjän veroisia
mestareita. Sama havainto koskee myös
Egyptin kuvataidetta, jota edustavat seuraavan sivun mestarilliset käsityöt.

Mestareiden työvälineet
Ihmisen historian alkuhetkistä lähtien
on tullut esiin tietotaidon korkea taso.
Jokapäiväiseen käyttöön tarvittavat työvälineet ja tarvikkeet ovat olleet alusta
alkaen käytössä, kuten aikalaistodisteet
osoittavat. Kun yhteisöjen koko kasvoi,
oli mahdollisuus toteuttaa jo valmiina
olevia suunnitelmia. Siemenviljat, mausteet, juurekset, hedelmät sekä karja ja kotieläimet lisääntyivät ja kasvoivat väestön
mukana.
Rakentamiseen tarvittavat työkalut
olivat myös käytössä. Rakennettiin kastelukanavia, teitä ja muodostettiin kyläja myöhemmin kaupunkiyhteisöjä, jotka
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tut_coffinette.jpg

Farao Tutankhamonin ja hänen sukulaistensa haudat kätkettiin syrjäiseen paikkaan
Niilin länsipuolella olevaan Kuninkaiden
laaksoon. Suku oli hallitusvastuussa 1300
-luvulla eKr. Onneksemme haudanryöstäjät eivät löytäneet kaikkia hautoja.
Meille jäi todisteet hänen aikansa käsityön
tasosta. Kuvissa Faraon riipus ja Tutankhamonin kuolinnaamio, joka on kokonaan
kullasta tehty. Se on taitavasti väritetty ja
painaa yli 100 kiloa.
saivat elan tonsa ympä ris töjen
tiloilta. Kirjoitustaitoa ja käytännön matematiikkaa käytetiin
kaupankäynnin, hallinnon, uskonnonharjoittamisen ja rakentamisen yhteydessä.

Yli 1000 vuoden projekti
Karnak Egyptissä on ehkä
maailman suurin yhtenäinen
temppelialue, jota alettiin rakentaa arvioiden mukaan yli
1500 vuotta eKr. Yli kahden
Farao Ramses II:n kallioon rakennuttama temppeli Abu Simbelissä käsittää kolme hautaa. Hänen oman hautansa ovipatsaiden
korkeus on 20 m. Lähikuva on
kallioon hakatusta Nefertarin
ja Harhor-jumalan temppelistä,
jonka taidokkaat julkisivupatsaat
ovat vieressä erillisenä kuvana.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tut_coffinette.jpg

neliökilometrin alueen keskeinen tapahtumapaikka on sfinksien valtakatu.
Se yhdistää Luxorin temppelin Karnakin
temppeliin. Aluetta on hallinnut papiston
lisäksi hallitsijat Imhotepin ja farao Djoser Sakkaraan 1. dynastian ajalta, jolloin
rakennettiin mm. jo aikaisemmin mainittu
Sakkaran porraspyramidi. Alueen merkittävin ja suurin rakennus on Amon-Ralle omistettu temppeli.
Sfinksien valtakatu, jonka varrella oli
1350 sfinksiä, rakennettiin kuningas Nektanebon 380-362 eKr. aikana, juuri ennen
kuin Persian kuningas Artakserkses III
valtasi Egyptin. Jo vuonna 332 eKr. Aleksanteri Suuri tuli vapauttamaan egyptiläiset.
Sfinkseistä on jo restauroitu lähes 700.
Alueelta saa hyvä kuvan siitä, kuinka nykymittapuunkin mukaan mahtava rakennustaiteellinen kokonaisuus alue on. Se on
myös osoitus siitä, että Nooan jälkeläisillä
on ollut paljon luovaa osaamista ja tietoa
käytössään. Osaaminen levisi kansanjoukkojen mukana kaikkialle maailmaan. Todisteet tästä ovat nähtävinä historiallisina
monumentteina eri puolilla maailmaa.

Sivun kuvat ovat laajalta Karnakin
alueelta, jota aluenperin pidettiin "valittuna paikkana" (Ipet Isut). Kuuluisalla
sfinksien valtakadulla on nyt esillä noin
700 patsasta. Alue on ollut tiettävästi
suurimmillaan Aleksanteri Suuren alkaessa Aleksandrian rakennustyöt 330
luvulla eKr.
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Varhaisen ihmisen tiedon ja käsityötaidon korkeasta tasosta
on saatu runsaasti näyttöä. Usein tämä tosiasia jää vain alan
arkeologien ja museoiden tietoon. Media pyrkii antamaan
kuvan, että nykyihminen on ylivertainen varhaisempiin sukupolviin verrattuna. Todellisuudessa ihmisen taidot ovat
kuitenkin monessa suhteessa taantuneet.
Vuonna 1900 kreikkalainen merisienten sukeltaja löysi Antikytheran
saaren rannikolle uponneen laivan hylyn. Noin 40 metrin syvyydessä hylyn
ympärillä näkyi laivan lastina ollutta tavaraa. Seuraavien vuosien aikana
haaksirikkoutuneen roomalaisen kauppalaivan lasti nostettiin ja luetteloitiin.
Ruukkujen, veistosten ja korujen lisäksi
löytö sisälsi rahaa. Näiden perusteella
arvioitiin, että haaksirikko oli tapahtunut vuoden 85 eKr. aikoihin.
Vuonna 1902 löytöä tutkinut arkeologi G. Stais totesi, että eräässä arvoituksena säilyneessä metallimöhkäleessä
näkyivät rattaan ääriviivat. Tätä arvoituksellista kappaletta ja siihen liittyviä
osia alkoi 1950-luvulla tutkia de Solla Price. Vasta 1970-luvun alussa, kun
hän sai apua röntgenkuvauksesta, selvisi, että arvoituksellinen möhkäle sisälsi ainakin 29 hammasratasta. Niiden
perusteella Price arveli, että laite liittyi
tähtitaivaan ilmiöiden havainnointiin.2
Myöhemmin asiasta kiinnostuivat
myös Michael Wright Lontoon tiedemuseosta sekä Sydneyn yliopiston professori Allan G. Bromley.
Löytö kuvattiin jälleen röntgensäteiden avulla. Yli 700 kuvan avulla pystyttiin valmistamaan kappaleen sisällä
olevat rattaat ja vuonna 2002 valmistui
alkuperäisestä laitteesta toimiva kopio,
jota myöhemmin paranneltiin.
Koneen laatikon rungon mitat ovat
suunnilleen 32 × 16 × 10 senttimetriä ja

Antikytheran saarta asuttivat alunperin
oletettavasti Minolaiset, joiden jälkeen
Kreetan saarelle tulivat mm. sen ajan
merirosvot, jotka pitivät saarta pakopaikkanaan ryöstellessään alueella liikkuvia
kauppa-aluksia.
N. 300 eKr. kreikkalaiset vaativat saarta
itselleen jatkaakseen merirosvojen alkanutta vesistön valvontaa ja matkailijoiden verottamista. Rodos valloitti saaren
vv. 69-67 eKr. turvatakseen tärkeät
kauppareitit Välimeren tällä alueella. 3

se sisälsi 30 erilaista ratasta, joiden hampaiden määrä vaihteli 15 ja 223 välillä.
Vuonna 2005 Hewlett–Packardyhtymän avustuksella pystyttiin selvittämään mm. laitteen käyttöohjeet, jotka
sijaitsivat sen kotelossa. Samassa yhteydessä selvisi, että kone oli valmistettu
vuosien 150 – 100 eKr. välisenä aikana.
Laitteen avulla voitiin laskea mm.
Auringon ja Kuun paikat sekä viiden
planeetan (mm. Merkurius, Venus, Mars)
liikkeet suhteessa toisiinsa. Sillä pystyt-

tiin määrittelemään myös Kuun pimennykset sekä sen kiertosyklit 79 vuoden
välein.
Laitteen todettiin olevan tekniseltä
toteutukseltaan samaa tasoa kuin 1700
-luvun lopussa valmistetut kellokoneistot, jotka mittasivat kuitenkin vain
60-jaollisia aikayksikköjä.
Oletettiin lisäksi, että Antikytheran
mittalaite oli vain yksi monista erilaisista laskentalaitteista. Historian tiedot
(mm. runoilija Pindaros) kertovat, että

Antikytheran koneeksi löytöpaikan mukaan nimetty laite oli löytöhetkellä rikkoutunut
useaan osaan. 1900-luvun kreikkalaiset arkeologit säilyttivät näitä metallikappaleita
eivätkä ruvenneet niitä hajottamaan. Tästä syystä kokonaisuus säilyi tulevien vuosien asiantuntijoiden arvioitaviksi. Lopullisesti laitteen toiminta ja tarkoitus avautui
vasta vuonna 2002, jolloin saatiin selville myös laitteeseen kiinnitetyn käyttöohjeen
teksti. Koneiston monimutkaisuus ja työn tarkkuus yllätti tutkijat, jotka eivät tienneet,
kuinka taidokkaita ihmiset ovat olleet aina tunnetun historiamme alkuajoista lähtien.
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Antikytheran mittalaite oli 32 x 16 x 10 cm:n puukotelossa. Pienen kokonsa
vuoksi sen saattoi ottaa tutkimuspaikalle mukaan. Oletetaan, että mittamiehet
tekivät tilaustyönä kalentereita ja laskivat aikalaisilleen tärkeitä tähtien asentoja.
Oletetaan myös, että näitä laitteita tehtiin kaupallisessa mielessä rikkaille ostajille,
joiden joukossa oli mm. roomalaisia ylimyksiä.
Rodoksella, joka oli tunnettu mekaanisia
laitteita rakentavista ammattilaisista, oli
runsaasti näytteillä näitä monimutkaisia
koneita.
Mitä kaikkea tietoa arkeologeilla on
käytettävissä ajalta n. 300–100 eKr.?
Tiedetään, että tunnettu tähtitieteilijä
Hipparkhos Nikealainen (147-127 eKr.)
toimi myös Rodoksella. Hänen oletetaan käyttäneen erilaisia apuvälineitä
tähtitaivaan tarkkailuun. Rodos tunnettiinkin sijaintinsa tähden otollisena
paikkana tähtien tutkimiseen.
Aikansa tunnetuimpiin ja monipuolisimpiin tiedemiehiin ja keksijöihin

Antikytheran mittalaiteen rakennetta
on verrattu 1700-luvun seinäkellojen koneistoon. Rattaistojen ja akselien rakentaminen ja säätäminen vaati paljon tekemisen kokemusta, erilaisten ratasmallien
työstämistä mallien mukaan sekä tarkoitukseen sopivia jousia.

kuuluvan Arkhimedeen (287-212 eKr.)
tiedetään rakentaneen erilaisia mitta- ja
koelaitteita omaan ja opetuskäyttöönsä
sekä tilaustöinä sen ajan valtaapitäville.
Arkhimedes toimi ja valmensi oppilaitaan Sisilian saaren kaakkoisosassa sijaitsevassa Syrakusan kaupungissa.
Antikytheran kone ja siihen liittyvä
osaamisen taso on ollut nykyisille tutkijoille ja arkeologeille yllätys.
Wikipediassa (8/2011) otetaan tähän
kysymykseen seuraavasti kantaa:
“Yllättävää Antikytheran koneessa ei
ole vain se, miten antiikin aikoina näinkin hienostuneiden mekaanisten osien

valmistus oli mahdollista, vaan myös
koko mekanismin tarkka laskennallinen
funktio. Tällaisesta astronomisesta laitteesta ei löydy myöskään tarkkoja kuvauksia aikakautensa teksteissä, saati että
vastaavien antiikin taidonnäytteiden
jäänteitä olisi löydetty muualta. Tämä
säilynyt koneisto on kuitenkin monien
tutkijoiden mukaan niin kehittynyt, että
se osoittaa nykyisen tietämyksemme antiikin ajan teknisestä kehityksestä olevan edelleen hyvin puutteellista."
Mistä johtuu tämä "puutteellisuuden" hyväksyminen vaikka arkeologisten kaivausten ja merkittävien löytöjen
kautta on saatu runsaasti tietoa korkeatasoisesta osaamisesta matematiikan, rakentamisen ja käsityötaidon alueella jo varhaisten kulttuurien alkuajoista lähtien?

Tietoa ja taidetta kerättiin ja
taltioitiin
Ammattiin liittyvät taidot ovat siirtyneet seuraavalle sukupolvelle käytännön
harjoittelun ja opettamisen kautta ihmisen
historian alkuhetkistä alkaen. Tämä liittyy
myös luku- ja kirjoitustaidon leviämiseen.
Yhteiskunnan hallintaan, sotatoimiin ja

uskonnollisiin tapahtumiin ottivat osaa
historiantietoiset asiantuntijat sekä ennustajat, jotka perustivat tietonsa tähtien
havainnointiin. Tapahtumista tehtiin tarkkoja muistiinpanoja, jotka kirjattiin valtaapitävien arkistoihin.4
Sotatapahtumia varten oli taistelupaikalla tapahtumien muistiinkirjoittajat, joiden kuvauksia on säilynyt hallitsijoiden arkistoissa sekä tapahtumien
ja sotapäälliköiden kunniaksi tehdyissä
kuvapat sais sa ja seinämaalauksissa.
Korkea-arvoisten henkilöiden hautamuistomerkit rakennettiin eri kulttuureissa hieman eri tavoin.
Vallitsevan uskonnon mukaan vainajalle annettiin mukaan asemaan liittyvää arvotavaraa sekä käyttövälineistöä.
Haudanryöstäjien pelossa viimeinen
leposija suunniteltiin ja rakennettiin
niin, että sinne oli mahdollisimman
vaikea päästä. Egyptin hautamonumentit ovat tästä hyvänä esimerkkinä.
Viime vuosisatojen aikana löydetyistä
haudoista ovat arkeologit saaneet lisätietoa ihmisen kulttuurin kehityksestä
ja aikanaan vallinneen käsityötaidon
tasosta.

Mesopotamian vanhimpiin kaupunkeihin kuuluneen Urin kuninkaallisesta kalmistosta, joka oli ollut käytössä vuosina 2100-2000 eKr., löytynyt kultainen tikari
ja siihen kuuluva kultainen tuppi. Koristeltu kahva on tehty lasuurikivestä. Vaikka
nykyään metallin pintakäsittelyssä on käytössä esimerkiksi laserlaitteistoja, on
vastaavan tasoinen käsityö lähes mahdoton toteuttaa nykyisin käsityömenetelmin
ja -taidoin.
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Yksittäiset kuvat kerätty näyttelyluettelosta
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Urin kunkaallisesta kalmistosta peräisin
on myös yllä oleva kultakypärä. Varhaisimmat esineet olivat vanhimman dynastian ajalta, vuodelta noin 2500 eKr. Tämä
esine varastettiin Irakin valtion museosta

Irakin sodan aikana 2000-luvulla. Yllä
Kreetan kultuurin loistokautena vuosina
1600-1500 eKr. käytössä ollut ampiaisia
esittävä koru.

Muinaiset kreikkalaiset perustivat
kaupunkivaltioita 7. ja 5. vuosisadalla
eKr. Mustanmeren pohjoispuolelle. Kaupunkien pohjoispuolisina naapureina olivat mm. kimmeerit, skyytit ja sarmaatit.
Skyytit kuuluivat iranilaisten kansojen
pohjoiseen ryhmään.5 He osallistuivat

muinaisten valtioiden, kuten Meedian,
Assyrian ja Urartun hävittämiseen. Heidän sotaretkensä ulottuivat Syyriaan ja
Egyptiin asti. Farao Psammetik pyrki
suurin lahjuk sin pysäyttämään heidän
etenemisensä. Kreikkalainen historioitsija
Herodotos kuvaa skyyttien elämää Historia-teoksensa viidennessä osassa, jossa
hän kuvaa heitä voittamattomina Jaafetin
(Nooan pojan) jälkeläisinä. He elivät
ns. mustanmullan alueella, joka jo
silloin oli tärkeä Välimeren maita ruokkiva vilja-aitta. Skyytit viettivät suurimman osan
elämästään hevosen selässä
ja asuivat teltoissa. Heidän
vaikutus alu een sa ulottui
Vähään-Aasiaan ja etelässä Mesopotamian alueelle
asti. Scythiaksi kutsuttiin
Donin ja Tonavan välistä
aluetta, jossa skyytit hallitsivat lähes tuhat vuotta
alkaen noin 800 eKr. Vieressä näyte skyyttien käsityötaidosta: Pektoraali neljänneltä
vuosisadalta eKr. (Keskellä kuvaa on osasuurennos.)

Kuvassa traakialaisen ns. Panagjuristen aarteen joukossa olleita kultaisia juomaastioita 300-luvulta eKr.
Nykyisten Romanian,
Bulgarian ja Make donian
alueilla asuneet traakia laiset saapuivat Mustanmeren läntiselle alueelle
noin 1500 eKr. Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi he saivat runsaasti vaikutteita sekä etelästä Make doniasta että
pohjoisessa asuneilta skyyteiltä ja alueen kautta kulkevilta kauppiailta.
Nykyaikaisena taitona pidetty pelkistetty muotoilu on ollut käytössä jo
4000-5000 vuotta sitten. Tästä on esimerkkinä Mesopotamian alueelta löytynyt 1500 eKr. käytetty taistelukirves
sekä noin 2000 eKr. valmistettu, Kykladien saaristosta löytynyt marmorinen
ihmishahmo.
Mykenen kuninkaallisesta kuiluhaudasta löydetty tikarin terä ajalta n. 1500 eKr.
Terään on kaiverrettuna metsästystapahtuma. Kaiverrus on täytetty kulta- ja hopeapronssi-sekoituksella. Tätä "niello-koristelumenetelmää" käytettiin myös varhaisissa egyptiläisissä koruissa. Uudelleen menetelmä tuli käyttöön 800-luvulla jKr.
Myös nykyään korusepät ovat uudelleen omaksuneet niello-menetelmän.
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Äärimmäisestä teosta
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Noin 50 km Kuolleestamerestä etelään (satelliittikuvassa ympyröity alue) on kaupunkivaltioiden varhaisaikoina, yli 2000 vuotta eKr. harjoitettu laajamittaista kupariteollisuutta.6 Kalifornian yliopiston arkeologit löysivät vuonna 2003 alueen, jossa
toimi metallitehdas. Kuvassa n:o 1 on kirveen terän valumuotti, n:o 2 on naulojen
sarjamuotti ja n:o 3 on veitsen raakavalu. Siinä terä on kuvattu kahdesta suunnasta.
Valun jälkeen terä puhdistetaan valujäljistä ja viimeistellään takomalla.

Varhaista metalliteollisuutta
Kuolleenmeren eteläpuolella sijainneen metallitehtaan alueella oli 70 erillistä työtilaa, joissa valmistettiin muotteja,
sekoitettiin erilaisia kupariseoksia ja valmistettiin sarjatuotantona käyttöesineitä.
Aikaisemmin ei ole löytynyt pajatuotantoa näin suuressa mittakaavassa. Oletetaan, että näitä sarjatuotantona tehtyjä
tuotteita vietiin Egyptiin ja myös Lähiidän ulkopuolelle. Paikka sijaitsee lähellä
kauppareittejä ja mm. Eblan kauppakeskus oli vaikutusalueella. Pajassa val-

mistettiin myös työkaluja muita pajoja
varten sekä nauloja ja neuloja yleiskäyttöön.7 Tehtaan kohtaloksi tuli tuhoutuminen maan järis tyksen seurauksena.
Työvälineet ja puo livalmisteet sekä
valumuotit jäivät sortuneiden rakennusten alle.
Sepäntaidot osattiin jo ensimmäisten sukupolvien aikoihin luomisen jälkeen: "Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hänestä tuli kaikkinaisten vaski- ja
rauta-aseiden takoja." (1 Moos. 4:22)

Viitteet sivuille 77 - 88
1) Cotterelle A. & Storm R., The Myths of Egypt and West Asia, The Ultimate Encyclopedia of Mythology,
Lorenz Books 1999 ss. 276 – 335
2) Schnohr J., Muinaiskello tikitti taivaan tapahtumia, Tieteen Kuvalehti 8 - 2007 ss. 24-29
3) http://fi.wikipedia.org/wiki/Antikythera
4) Olenenko J. A., Skyyttien kulta-aarre/Näyttelyluettelo, Turun taidemuseo, Kaarinan Tasopaino Oy, ISBN
951-9262-44-X 1990
5) Bonsdorff B., Muinainen Traakia, Näyttelyluettelo 1990, Turun Taidemuseo, F. G. Lönnberg, 2000
6) Dolores D., Archaeologists discover largest bronze age metal factory in middle east, UCSD University
Communications, 6- 2002, (858) ss. 534-594
7) http://ucsdnews.ucsd.edu/newsrel/soc/dlevymetalfactory.htm

Fossiilit kertovat tutkijoille maailmasta ennen
vedenpaisumusta. Maakerrostumia tutkimalla
saadaan kuva niiden muodostumisesta. Osa tutkijoista näkee tapahtumien taustalla maailmaa
kohdanneen mullistuksen, jonka aiheuttivat
tulivuoritoiminta ja koko maailman peittänyt
tulva. Osa tutkijoista ei hyväksy tulvateoriaa
vaan pitäytyy 1800-luvulla muotoutuneisiin
teorioihin maakerrostumien miljoonien vuosien
aikana tapahtuneesta hitaasta kasautumisesta.
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Mitä maakerrostumiin hautautuneet kasvit ja eläimet
voivat kertoa olosuhteista ennen vedenpaisumusta?
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Seuraavilla sivuilla kuvataan olosuhteita, jotka vallitsivat ennen kuin
maakerrostumat ja niissä olevat fosiillit muodostuivat ja niitä suuria muutoksia, joka synnyttivät nykyisen maailman.
Nykytekniikalla ja tietokoneilla voidaan tutkia ja arvioida miten kaikki
todennäköisesti tapahtui. Tärkein tieto tapahtumista sisältyy kuitenkin
Raamatun ilmoitukseen, jossa tekijä itse kertoo eri aikajaksojen tapahtumista, niiden syistä ja seurauksista.
Lähes päivittäin televisioruutujen ja värikkäiden painokuvien muodossa
kerrotaan ihmisille sattumalta tapahtuneesta maailmankaikkeuden synnystä
ja sen tuhansia miljoonia vuosia kestäneestä kehityksestä. Tätä materialistista
uskomusta ei voida tieteellisin havainnoin todentaa. Vedenpaisumuksen jäljet
ovat sitävastoin olemassa ja tieteellisin menetelmin arvioitavissa. Maakerrostumat eivät tue maapallon miljoonia vuosia kestäneitä kehitysjaksoja.
Pitkien kehityskausien ajatus on tuttu jo antiikin ajoilta ja 1800-luvulla se
perustui vain tiettyjen henkilöiden ajatuksiin ja väittämiin. Nykyään miljardien vuosien ideaa tuetaan mm. niillä tiedoilla, joita saadaan avaruutta kuvaavilla laitteilla ja kuvien tulkinnoilla. Kalliit avaruustutkimukseen rakennetut
laitteet ovat yleensä vain niiden käytössä, jotka tukevat vallassa olevaa maailmankatsomusta. Avaruustutkimuksien tulokset eivät tue alkuräjähdysteoriaa
(Big Bang). Siksi on ideoitu mm. pimeän aineen ja pimeän energian olemassaolo. Niille on annettu teoreettisia arvoja. Niitä voidaan tarvittaessa muutella
siten, että tutkimusten ja havaintojen lopputulokset tukevat alkuräjähdysteoriaa. (Taustaa 2, luvut: 22, 32 ja 34)
Avaruuskuva esittää neutronisäteilyn räjähdysmäistä kuviota, jota ei voida paljain silmin nähdä. Sähkömag neettisen
energian säteilyn aallonpituuksista voi
ihmissilmä aistia vain alueen 350-700 nanometriä. Lyhyitä aallonpituuksia kuten
ultravioletti-, röntgen- ja gammasäteilyä
sekä valoa pitempiä, kuten infrapuna-, ja
mikroaaltosäteilyä voidaan kuvata näkyvään muotoon erikoislaittein.1
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Olosuhteet ennen vedenpaisumusta
Laajojen matalan veden vyöhykkeiden lisäksi maan pinnan alla olevat
vesivarat, syvyyden lähteet, yhdessä ilman kosteuden kanssa, kostuttivat maan
ja antoivat sille sen rehevyyden, jonka
nykyään havaitsemme sekä fossiileista
sekä maakerroksiin hautautuneista hiili- ja öljyesiintymistä.
Sivun kaaviokuvassa on esitetty perusajatus ranta-alueiden jakaantumisesta
eri vyöhykkeisiin.
Vasta viime vuosina on pystytty sateliittien avulla mittaamaan merivirtojen ja
veden syvyyssuunnassa tapahtuvan liikkeen vaikutukset.2 Maan pyörimisliike
yhdessä Kuun vetovoiman kanssa ovat
merkittävimmät veden liikuttajat. Samat
voimat vaikuttivat myös ennen vedenpaisumusta olevaan laajaan vesialueeseen. Veden hyvä lämmönvarauskyky
takasi silloin, kuten nytkin, että lämpö-

tila pysyi suhteellisen vakiona ympäri
vuorokauden.
Laajojen öljyesiintymien ja kalkkipitoisten maakerrosten perusteella on
arvioitu, että matalan veden eliöstö sekä
planktonkasvusto olivat ennen vedenpaisumusta nykyistä huomattavasti runsaammat ja monipuolisemmat.
Fossiilien perusteella on päätelty,
että ilman happipitoisuus ja sen paine
olivat suuremmat kuin nyt. Suurten vesikasvien perusteella on arvioitu, että matalan veden alueella on ollut kelluvia saaria,
joiden kivettynyttä kasvustoa on löytynyt
hiiliesiintymissä ja kalkkikivikerrostumissa eri puolilta maailmaa. Joukossa
on jopa yli 100 m korkeita puumaisia
kortekasveja. Suuret ja laajat meripihkaesiintymät, joita on löydetty eri puolilta
maailmaa ovat todisteena siitä, että sekä pihkaa tuottavat havupuut että neste-
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Ylärivissä puiden lehtiä, joita on löytynyt eri kerrostumissa fossiileina. Alarivissä
vastaavat lehdet nykyisistä elävistä puista. Kuvat kirjasta: Kingdom of the Plants:
Defying Evolution - Alexander Williams - 2001.
mäistä mahlaa muodostavat palkokasvit
olivat yleisiä.
Maan pinnan korkeuserot olivat nykyiseen tilanteeseen verrattuna vähäiset. Mannerlaattojen törmäysten seurauksena syntyneet korkeat vuoristot ja vuorijonot, joiden
rinteillä on runsaasti fossiiliesiintymiä, kuuluvat nykyiseen maailmaan.
Matalan veden alueet käsittivät meren pinta-alasta merkittävän osan. Tämä
voidaan päätellä siitä, että suuria kalkkikivi- ja liitukallioesiintymiä on eri puolilla maailmaa - esimerkkinä Tanskan ja
Etelä-Ranskan alueet sekä Englannin
Doverin liitukalliot ja Saksan kalkkikivilouhokset. Nämä ovat syntyneet pääasiassa
matalan veden eliöiden kalkkikuorista sekä
planktoneliöiden kuorista. Lisäksi näissä

kalliokerrostumissa esiintyy runsaasti
kasvi- ja eläinfossiilleja.

Kaikki eivät sopeutuneet
Kaikki nykyiset kasvit kuuluivat
menneen maailman flooraan - kuten
sivun esimerkkikuvat osoittavat. Nykyiset olosuhteet ovat kuitenkin ankarammat kookkaille hapekkaassa ja kosteassa ilmastossa kasvaneille kasveille.
Nykyiset ilmastovyöhykkeet valikoivat kullekin alueelle sopeutuvat kasvit. Tämä tulee esille myös maapallon
tundravyö hyk keiden ikiroudan sulaessa. Sieltä paljastuu jatkuvasti jäätyneitä lauhkean ja lämpimän alueen kasveja ja hedelmiä - jäätyneiden eläinten
ohella.

Wollemi-männyn oksan kärkiosan fossiilin iäksi arvioitiin kehitysopin taulukoiden mukaan 175 miljoonaa vuotta. Männyn arveltiin hävinneen lopullisesti joitakin miljoonia
vuosia sitten. Wollemi-mäntymetsikkö löytyi kuitenkin Australiasta. Harvinaisuudesta
on tehty kaupallinen tuote. Sydneyn kasvitieteellinen puutarha myy männyn taimia
ruukkutavarana asiasta kiinnostuneille. Itse Wollemi-metsään ei päästetä sivullisia.3

Olosuhteista maailmassa ennen vedenpaisumusta voidaan tehdä arvioita sekä fossiilien että nykyisten kasvien ja merieläinten perusteella. Raamattu antaa vallinneesta
alkutilanteesta kuvauksen. Nooan perheen mukana tuli tietoa ( ja tarvikkeita) tuhoutuneesta maailmasta, sen arkkitehtuurista, elintavoista ja käyttöesineistä.
Vaikka Maan etäisyys Auringosta
on todennäköisesti pysynyt samana,
olivat alkuolosuhteet muuten erilaiset
kuin mitä ne ovat nyt. Tähän on Raamatun ilmoituksen lisäksi saatu tietoa
määrittelemällä niitä olosuhteita, joissa
aikanaan eläneet ovat voineet toimia. Lisätietoa on saatu myös hyvin säilyneistä kasvifossiileista ja meripihkan sisällä
säilyneistä ilmakuplista sekä ikiroudan
sisältä esiintulleista kasvi- ja eläinjäämistä.
Merkittävä ero liittyy ilmasto-olosuhteisiin. Maapalloa suojasi avaruussäteilyltä
magneettisuuden lisäksi vesikehä. "Ja
Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus
vetten välille erottamaan vedet vesistä."
Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden
alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin." Vesikehän
ansiosta ilmastolliset olosuhteet olivat
saman tapaiset maapallon eri osissa - ku-

ten nykyisin esim. ikiroudan alta esille
tuleva kasvisto osoittaa. Toinen päättely
liittyy veden kiertoon. Raamatun mukaan: "...sumu nousi maasta ja kasteli
koko maan pinnan." (1 Moos. 2:6) Maan
pinta käsitti yhtenäisen mantereen ja sen
kasteluun otti osaa neljä suurta virtaa.
Taivaanvahvuuden vesikehä käsitti
yläilmakehän kerrokset. Ilmanpaine oli
vesikehän vuoksi todennäköisesti nykyiseen verrattuna kaksinkertainen ja
ilman hapen ja hiilidioksidin määrä oli
nykyistä paljon suurempi. Näihin johtopäätöksiin on tultu tutkimalla eläin- ja
kasvifossiilien rakenteita ja niiden perusteella saatuja eroja nykyisiin olosuhteisiin. Minkälaiset ovat olleet aikanaan
eläneiden eliöiden vaatimat elinolosuhteet?
Johtopäätöksenä on ollut, että nykyiset eläimet ja kasvit tulisivat hyvin toimeen alkuolosuhteissa. Merkittävä osa
ennen eläneistä kookkaista kasveista
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ja eläimistä menehtyisi, jos ne olisivat
joutuneet nykyisen kaltaisiin olosuhteisiin.
Liskot, sauruseläimet ja mm. kilpikonnat kasvavat kokoa koko elinikänsä. Mitä vanhempia ne ovat, sitä kookkaimmiksi ne kasvavat. Nykyiset fossiilitutkijat ovat joutuneet muuttamaan
mm. saurusten nimikkeistöjä. Sa ma
sauruseläin on aikaisemmin luokiteltu
eri eläimeksi kokonsa ja muotonsa mukaan. Vasta nykyään on pystytty fossiilien perusteella seuraamaan kasvukauden aikana tapahtuneita muutoksia,
joiden johdosta eläimen ulkomuoto
muuttui suuresti iän mukaan. Kysymys on ollut samasta eläimestä sen eri
ikäkausina vaikka se aikaisemmin luokiteltiin eri lajiksi.4

Vertailua

Eläimen kehon massa,
hapen tarve ja vallitsevan ilmanpaineen merkitys
verenkiertoon ja verenpaineeseen, ovat olleet mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Esimerkiksi
Seismosauruksen kehon paino oli
yli 50 tonnia, se kasvoi noin 40 metriä pitkäksi ja sen lantion korkeus
nousi noin yhdeksään metriin. Kun
se nosti päänsä, nousi se lähes 30
m:n korkeuteen. Jos sitä vertaa
nykyiseen ratsuhevoseen on ero
suuri.4 Kuitenkin tämän sauruseläimen sieraimet, jotka sijaitsivat aivan ylhäällä silmien välissä, oliva suunnilleen saman
kokoiset kuin nykyhevosella.
Kun ihmisen verenpaineen lukema on n. 120/80 ja kirahvilla 198/1605,arvioidaan näiden korkeiden sau rusten
vasta a v a n l u k e m a n
olleen 700/350 elo hopea mil limetrin välillä.
Näiden arvojen perusteella
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Nykyisen maailman suurimmat nisäkkäät eivät
pysty kunnolla hengittämään, kun ne joutuvat
jostain syystä rannalle.
Ne kuolevat lyhyen ajan
sisällä. Niiden luuston
ja elimistön rakenne on
suunniteltu kellumaan vedessä, joka tukee kokonaisuutta joka puolelta.
Sama pätee todennäköisesti suuriin sauruseläimiin, joiden fyysinen olemus ja lämmön säätö
edellyttivät oleskelua vedessä ja vesimassan tukea.
Useiden lajien sieraimet
sijaitsivat pään yläosassa
ja niiden ruumiin muoto ja
pitkä kaula olivat omiaan
veden pinnan alla olevan
kasvuston käyttöön.
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oletetaan, että ilmanpaine on ollut noin 2
ja hapen määrä yli 32 %.
Toinen mielenkiitoinen vertailueläin
on lentolisko, joita on useita erikokoisia lajeja. Suurimpien siipien kärkiväili
oli yli 17 m, joka vastaa joidenkin taisteluhävittäjien siipipintaa. Kun on arvioitu lentoliskon kokoa, painoa ja
sen suhteellisen "avuttomien" jalkojen
käyttöä lentoonlähdön vauhdinotossa on
todettu, että nykyisissä olosuhteissa se ei pääsisi lainkaan lentoon. Jos
ilmanpaine olisi kaksinkertainen,
olisi lentolisko toimintakykyinen.
Samantapaisia laskelmia on tehty
myös aikanaan eläneiden suurten niveljalkaisten, hyönteisten,
saniaisten ja puiden kohdalla.
Tutkijat olettavatkin, että olosuhteet aikanaan ovat olleet
merkittävästi nykyisistä poikkeavat.

© KIMMO PÄLIKKÖ

Al k u m a n n e r t a ym pä röivät matalan veden alueet laajoina vyöhykkeinä. Niiden pohjaeliöstö, planktonkasvillisuus, rehevät vesi- ja saniaiskasvustot
ovat perustana nykyisille laajoille öljy- ja hiiliesiintymille sekä eloperäisille
kalkkikivikerrostumille. Liitukalliot rakentuvat planktoneliöiden kuorista.

Eri fossiilien määrä kerrostumissa
Fossiilien esiintymistä on tutkittu jo lähes
200 vuotta. Kun kaikki löydetty fossiiliaineisto otetaan huomioon, koostuu sen sisältö seuraavasti:
-95 % on matalan veden eliöstöä (koralleja,
kuoriaiseläimiä, simpukoita, kotiloita,
niveljalkaisia jne.)
-4,75 % on leväkasvillisuutta, kasveja,
planktonia jne. (pääosa kivihiilen alkuperästä)

-0,25 % selkärankaisia (kalat, matelijat,
sammakkoeläimet, linnut ja nisäkkäät).
-Nisäkkäiden osuus koko määrästä on
vain 0,0025 %.6
Suurikokoisiksi kasvaneet sauruseläi met kuten Seismo sauruk set ovat
rakenteensa puolesta "matalan veden"
kahlaajia, joiden suuri keho ja verenkierto saivat tukea ympäröivän veden
paineesta. Niiden sieraimet keskellä
päätä, silmien välissä, sopivat lähellä
veden pintaa tapahtuvalle hengitykselle ja laajapohjaiset jalat kahlaamiseen
- kuten virtahevollakin. Veden vakiona
pysyvä lämpötila auttoi näitä suuria eläimiä pitämään ruumiinlämpönsä tasaisena myös pimeään aikaan.
Kuivalla maalla eläneiden saurusten joukossa oli myös hyvin pieniä.
Suurikokoisten verenkierto ja läm-
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mönsäätely edellyttivät todennäköisesti lämpötilaltaan suotuisia olosuhteita. Erikoisen näytön äskettäisestä
hautautumisesta antoi Tyrannosaurus
rexin fossiili, jonka mur retun luun
sisältä löytyi "tuoreita" tumal lisia
veren punasoluja ja joustavaa pehmytkudosta. Ne todistivat, että maaker rok siin vesimassojen hau taamat
eläimet olivat elossa vielä muutamia
tuhansia vuosia sitten. (Earth Magazine,

Teko pahuutta vastaan

June 1997)

Alkumanner
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Vesi peittää maapallon pinta-alasta
nykyään 71 %. Kaikki elollinen on riippuvaista vedestä ja veden kierrosta.
Nykyiset mantereet muodostivat ennen vedenpaisumusta yhden kokonaisuuden (Pangaea). Vesi hallitsi yhtenäisenä
merenä muuta osaa maapallosta.
Todennäköisesti silloisen laaja-alaisen meren syvyys ei vastaa nykyistä. Tämä voidaan päätellä siitä, että nykyisiä
mantereita ympäröi mannerrinne, jonka
keskisyvyys on vain noin 200 m. Myöskin mannerlaattojen törmäyksissä syntyneet syvänteet puuttuivat. Kun nykyisin
valtamerien keskisyvyys on noin 4 km,
ovat vastaavasti mannerlaattojen kor-

keimmat kohdat yli kaksi kertaa meren
keskisyvyys.
Vedenpaisumuksen alussa silloisessa
litosfäärissä olleita vesivarantoja työntyi
maan pinnalle ja samalla vesikehän vedet
tulivat sateena maan pinnalle. Nämä yhdessä vastaavat maapallon nykyisin näkyvissä olevan veden määrää.
Oletetaan myös, että maapallon kokonaistilavuus oli nykyistä pienempi. Perustana tälle oletukselle on maapallolla vaikuttanut kaksi kertaa suurempi ilmanpaine, joka johtui mm. maata ympäröivästä
vesikehästä. Laajeneminen oli yksi osatekijä mannerlaattojen irtoamiseen ja ajautumiseen nykyisille paikoille.

Alkumanner Pangaea (Pangea) kuvataan Raamatussa jokineen ja raakaaineineen:
"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli
paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haa raan. Ensimmäisen nimi on
Piison; se kiertää koko Havilan maan,
jossa on kultaa; ja sen maan kulta on
hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa
ja onyks-kiveä. Toisen virran nimi on
Giihon; se kiertää koko Kuusin maan.
Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se
juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on
Eufrat." (1 Moos. 2;10-14)
Kun alkumanner alkoi hajota, voidaan
olettaa, että murtumakohdat olivat osin
samat kuin ne aukeamat, joista syvyyden

lähteet työnsivät vesimassoja pintaan.
Oletetaan myös, että koko maapallon
tilavuus kasvoi kun ilmanpaine puolittui. Kuoren paksuutta voidaan verrata
omenan kuoren paksuuteen.

"Sinä asetit maan perustuksillensa, niin että se
pysyy horjumatta iankaikkisesti. Sinä peitit sen
syvyyden vesillä kuin vaatteella: vuoria ylempänä seisoivat vedet. Mutta ne pakenivat sinun
nuhteluasi, sinun jylinääsi ne juoksivat pakoon;
vuoret kohosivat ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut. Sinä panit
rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä palaja
peittämään maata. Sinä kuohutit laaksoista lähteet, jotka vuorten välillä vuotavat." (Ps. 104: 5-10)
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Tapahtumaketjut, jotka muokkasivat maailman
Samaan aikaan kun ilmakehän yläosissa - todennäköisesti termosfäärin
alueella (100-500 km) - ollut vesikehä
pisaroitui ja satoi vetenä kahden kuukauden ajan maan pinnalle, kuumenivat maanpinnan alla (litosfäärissä)
olevat kalliokerrokset voimakkaiden radioaktiivisten purkausten vuoksi. Näitä
lämpöä aiheuttavia uraanin hajoamisessa
syntyviä purkausia on tutkinut Yhdysvalloissa mm. Robert Gentry.7 (kts. T2
- luku 31) Maaperän kuumeneminen
aiheutti siellä olevien vesimassojen
kuumenemisen ja niiden räjähdysmäisiä
purkautumisia. Nämä tapahtumat irrottivat maan pintakerrokset, hajoittivat
osittain myös kallioperää ja aiheuttivat
laajoja maanjäristyksiä, tulivuoren purkauksia ja maankuoren halkeamia.

Kasvavat vesimassat peittivät kaiken alleen ja liikkuivat alussa massiivisina lieju- ja lietekerroksina peittäen
alleen matalan veden eliöstön, joka
säilyi yhteisönä lietekerroksissa mutta
muuttui myöhemmin fossiileiksi - kuten
esim. Burgessin kerrostumat.
Vesi nousi vuorovesi-ilmiön myötä yli sen aikaisten mannerten ja niiden
korkeiden kohtien. Koko maapallo oli
veden peitossa. Tämän vaiheen aikana
suurin osa mannerten pintakasvustosta ja
humuksesta irtosi ja muodosti suuria kelluvia lauttoja. Osa matalan veden eliöstöstä jäi mutavyöryjen alle. Vuorovesiilmiö ja maanjäristykset saivat vedet
liikkeelle ja sen aiheuttama pumppaava
ilmiö “lajitteli” irronnutta maa-ainesta
kerrostumiksi.

Kaaviossa esitetettyjen tapahtumien
seuraukset ovat eri puolilla maailmaa
nähtävissä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa,
Yellowstonen kansallispuistossa, on runsaasti esimerkkejä maakerroksiin jääneistä kivettyneistä puista.
Kuvassa 1 maakerrostumia on huuhtoutunut kivettyneiden runkojen ympäriltä. Kuvassa 2 puun runko läpäisee monia
maakerroksia. Kuvassa 3 on kerrosten
väliin jäänyt puu- ja humusaineita, jotka
ovat muuttuneet paineessa kivihiileksi.

1

3
2

http://commons.wikimedia.org/wiki/File

3
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Kelluvat maa-ainekset muodostivat suuria lauttoja, jotka maanjäristysten ja suurten
murtumien johdosta peittyivät maakerrosten alle. Myöhemmin niistä muodostui sekä
kivihiili- että maaöljykerrostumia.
Kerrostuneet maalajit syntyivät veden alla voimakkaiden vesiliikkeiden,
veteen irronneen maa-aineksen ja murtuneiden ja hienoutuneiden kallioiden
sekä pystysuunnassa tapahtuvan veden
pump paavan voiman vaikutuksesta.
Veden vaikutusta lisäsi vielä sekä voimakas tulivuoritoiminta että mannerlaattojen liikeet.
Maapallon kiertoliikkeen
ja vuorovesi-ilmiön yhteisvaikutuksesta suuren
merialueen vedet ovat
samaan aikaan virtaavassa ja pumppaavassa
liikkeessä. Näiden yhteisvaikutus on sekä kiinteää pohjaa irrottava että
veden mukana liikkuvia
aineita kerrostava.

Vesimassojen kuljettamat irtoainekset, kuten kaarnalautat ja muu kelluva
pintakasvillisuus muodostivat saarekkeita, jotka sitten peittyivät veden
kuljettamien lietekerrosten väleihin.
Kun maan pyörimisliikkeen ja
kuun vetovoiman aiheuttamat merivirrat kohtasivat vedenalaisia vuoria,
osa kääntyi ylöspäin rinnettä pitkin.
Nouseva virtaus toi mukanaan pohjaan

laskeutunutta hienoa ainesta ja erotteli
isompirakeiset ainekset omiksi sedimenttikerrostumiksi.
Syntyneiden maakerrostumien alimmat osat olivat kovan paineen ja kuumuuden muutospaineessa. Halkeamiin
työntyi alla olevaa magmaa, jossa oli
mukana kitkan irrottamia kiviaineksia ja
mineraaleja. Magma voi työntyä myös
vielä kovettumisvaiheessa oleviin sedimenttikerrostumiin. Näistä kerrostumista
muodostuivat vielä myöhemmin - mannerlaattojen liikkeiden aikana - tapahtuvien muutosten yhteydessä erilaiset metamorfiset (dolomiitti, kalkkikivi, liuskeet,
vuo luki vet jne.) kivet, jotka vaativat
muodostuakseen suurta painetta ja korkeaa lämpötilaa.
Kun maakerrostumat työntyivät toisiaan vasten, sekoittuivat kiviaineet toisiinsa eri tavoin. Tätä tapahtui etenkin

Gneissi on uudelleenkiteytynyttä eli metamorfoitunutta magma- tai sedimenttikiveä.
kun mannerlaatat törmäsivät toisiinsa
ja litos fääri muotoutui paikallisesti
uudel leen. Maakerrostumien puristuessa kasaan, työntyivät "takaa tulevat"
kerrostumat ylös muodostaen vuoristoharjanteet. Harjanteiden liikesuunnassa
olevissa kerrostumissa säilyivät laattamaiset pinnat. Vastaavasti harjanteen
toisella puolella tulivat näkymiin kerrostumien rakenteet.

Tutkijat Guy Berhault ja tri. Steven A. Austin ovat tutkineet liikkuvien vesimassojen
vaikutusta maaperän murenemiseen ja uusien kerrostumien syntymiseen. Metrien
paksuiset kerrostumat voivat syntyä jopa tunnissa. Vesimassojen kyky liikuttaa massaltaan suuria kalliolohkareita on nähtävissä eri puolilla maailmaa.8
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Pohjoisella pallonpuliskolla on suuria jäätiköiden irrottamia ja siirtämiä irtolohkareita, joista alla muutama esimerkki.
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Nykyisin elävien eliöiden ja maakerrostumissa esiintyvien eri
fossiilien vertaaminen antaa piirroksen mukaisen tuloksen.

Eri trilobiiteistä tehty johtofossiilitaulukko, joka käsittää noin 300 miljoonan
evo-vuoden välin. Mainitulla eläimellä on erittäin monimutkainen, tarkka ja
käyttökelpoinen näköelin. (Taustaa 2/luku 26) Kerrostumien välialueilla ei ole
kulumajälkiä. Kerrostumat ovat muodostuneet kun vesimassojen mukana kulkeutuvat lietteet ja karkeampi ainesosa erkanivat veden pumppaavan liikkeen
seulomana. Näin syntyy erityyppisiä kerrostumia.
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Tasossa A kuvataan nykyisin elossa olevia eläimiä ja kasveja, joita löytyy myös fossiileina tasossa B. Tässä B-tasossa ovat kaikki löydetyt fossiilit, jotka määrällisesti
edustavat vedenpaisumuksessa samanaikaisesti tuhoutuneita.
C-tasossa (sadat miljoonat vuodet) on kuvattu kehitysteorian mukainen eliöiden
kehityspuu, joka ei perustu fossiililöytöihin - välimuodot puuttuvat. Kuviteltujen
miljoonien vuosien kerrostumat ovat ns. haamukausia. Niitä ei todellisten kerrostumien välistä ole löytynyt (tasossa C). Niiden olemassaolo perustuu tiettyjen historian
henkilöiden uskomuksiin pitkistä ajanjaksoista (uniformitarismi). Kerrosten väleihin
ovat kadonneet myös kaikki oletetut miljoonien eläinten ja kasvien välimuodot.
Taso D kuvaa koko maailmaa kohdannutta vedenpaisumusta, jonka seurauksena
nykyiset maakerrostumat ja mannerlaattasiirtymät ovat syntyneet.

Kerrostumien johtofossiilit
Geologit myöntävät, että suurin osa
kambrikauden ja nykyisten kerrostumien
väliin lasketusta 600 miljoonasta vuodesta - oletetuista 160 km:n paksuisista
kerrostumista - on sijoitettava kerrostumien väleihin. Tämä tarkoittaa niitä rajapintoja, jotka ovat päällekkäisten kerrosten väleissä (seuraavassa kuvassa).
Kerrostumien välisissä rajapinnoissa ei ole kulumisen eli eroosion jälkiä.
Päällekkäiset kerrostumat ovat saumattomasti toisissaan kiinnni. Ne ovat syntyneet vesimassojen liikkeiden seurauksena. Kun kerrostumissa esiintyy fossiileja, niiden on täytynyt muodostua veden

myötävaikutuksesta verrattain nopeasti.
Esimerkiksi metrin paksuisen hiekkakivikerroksen muodostumisen arvioidaan
kestävän vain 30-60 minuuttia.9
Kerrostumien kehitysopilliset ikälaskelmat perustuvat ns. Stenon lakiin
(lääkäri Nicolaus Stenon 1669), jota James Hutton (1726-1797) ja Charle Lyell
(1797-1875) muokkasivat omaan hitaan
kasautumisen teoriaansa sopivaksi.
Englantilainen maanmittari William Smith (1769 -1839) määritteli
kerrostumien iän siellä olevien fossiilien mukaan. Ideasta kehittyi maakerrostumien ikätaulukko, joka perustui
ns. johtofossiileihin. Oletuksen mukaan

kunakin maailmankautena oli elänyt ja
kuollut joitakin yleisiä eliöitä, joita ei myöhemmissä kerrostumissa enää esiinny.
Näistä valittiin kullekin ikäkerrostumalle
oma johtofossiilinsa, jonka avulla määritellään kerrostumissa olevat muut fossiilit.
Charles Darwin ilmoitti Lajien synty -kirjassaan, että hänen kehitysoppinsa perustana ovat Lyellin laskemat maapallon pitkät
ajanjaksot. Samuel Haughton (1795-1873)
määritteli Lyellin ideoimien kerrostumien
kasaantumisen vaatiman ajan ja niiden kokonaispaksuuden.
1850-luvulla ideoitu johtofossiilitaulukko on edelleen käytössä. Se on joustava ja ikämäärityksiä voidaan muutella
tarpeen mukaan. Se on kuitenkin vain
kehitysopin teoriaa tukemaan tehty ikätaulukko, jolla saadaan pitkät aikajaksot
tuntumaan tieteellisiltä, mutta jolla ei ole
todellisiin tutkimuksiin perustuvaa tieteellistä arvoa.
1850-luvulla maapallon iäksi määriteltiin noin 20 miljoonaa vuotta. Vuonna
1950 ikä oli kasvatettu jo 4500 miljoonaan vuoteen. Johtofossiilien ikämäärittelyt ovat kasvaneet samassa suhteessa.
Nykyiseen ikätaulukkoon liittyvä geolo-

ginen aikataulu10 määrittelee kerrostumien yhteispaksuuden olevan noin 160 km.
Aikana, jolloin kerrostumien paksuutta
määriteltiin, ei tiedetty, että maapallon pintakerros, jossa kerrostumat ovat, on hyvin
ohut. Merien pohja-alueella 4-10 km ja
mantereella vain 20-70 km.
Väitteet kerrostumien kulumisesta
eivät voi pitää paikkaansa, koska kerrostuminen välissä ei ole kulumisen
eli eroosion merkkejä. Nykyaikaisia
radiometrisiä, miljoonien vuosien iänmäärityksiä ei voida soveltaa sedimentteihin. Fossiilien ikä sitävastoin voidaan
määritellä C14-mittauksin. RATE-tiedemiesryhmä on todennut, että kaikissa
mitatuissa fossiileissa on suunnilleen sama määrä 14C-atomeja. Ne ovat eläneet
tämän tutkimuksen mukaan samoihin
aikohin muutamia tuhansia vuosia sitten.
Toisen suuren pulman koko kehitysopille muodostavat kerrostumien fossiilit, jotka eivät ole kehitysopin määrittelemässä järjestyksessä ja edustavat valmiiseen muotoon kehittyneitä eläin- tai
kasvilajeja. Kunkin fossiilin alapuolella
kerrostumissa tulisi olla sen miljoonia
kehitysvaiheita. Niitä ei ole löytynyt.
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Fossiilit muodostavat ehyen ja rikkaan
eläimien ja kasvien maailmanlaajuisen
ekosysteemin. Fossiilien mukaan tästä
runsaudesta on jäljellä vain noin 10-20 %.
Puuttuvat miljoonat vuodet ja kadonneet
välimuotofossiilit sijoitetaan kerrostumien väleihin. Näin muodostuvat haamu-

kaudet, jotka teoriassa sisältävät satojen
miljoonien vuosien kerrostumat fossiileineen. Haamukausia ei todellisuudessa
ole olemassa. Maanpinnan kulumistuotteet kulkeutuvat vähitellen vesistöjen
kautta meriin. Sieltä ei miljoonien vuosien kerrostumia löydy.

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 kerrostumissa. 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.11
Charles Lyellin (1797-1875) näkemykset maanpinnan hitaasta kerrostumisesta
(Principles of Geology/1833 ja Element of Geology/1838) hyväksyttiin tieteelliseksi totuudeksi. Sen mukaan kerrostumien paksuus on suhteessa kuluneeseen aikaan. 500
miljoonan vuoden kertymän paksuus olisi yli 140 km.
RATE-ryhmän tekemien radiohiiliajoitusten perusteella maakerrostumissa olevat fossiilit ovat
eläneet samanaikaisesti.
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Fossiilimetsästäjien tavoitteet
Mistä löytyy vapaasti kaivettavia,
näyttäviä, mielellään uuden lajin fossiileja? Niistä julkaistava artikkeli lisäisi
löytäjän mainetta - jos alan tiedeyhteisö
vain hyväksyy asiasisällön. Tämän jälkeen löydöksen voi myydä museoihin
tai keräilijöille.
Vuosikymmenien aikana on jo totuttu siihen, että aina löytyy fossiili,
joka muuttaa uskomuksia menneeseen.
Luun kappaleesta saadaan aikaan pitkä
ja vaikuttava kertomus satoja miljoonia
vuosia sitten olleista olosuhteista sekä
suurihampaisten petojen ja säyseiden
kasvissyöjien ankarista taisteluista.
Yleensä satoja miljoonia vuosia sitten
kuolleet fossiilit paljastuvat maata potkimalla ja sitten hieman kaivamalla.
Kuka näitä tarinoita uskoo? Ne, jotka
eivät ymmärrä, että kysymyksessä on
kehitysoppia tukevien tarinoiden ker-

Kookkaan nisäkäsmatelijan Kynodontin
pään luiden fossiili,
joka löytyi 2000-luvun alussa Madagaskarilta. Sen iäksi
määriteltiin 250 miljoonaa vuotta.
ronta, joihin voivat tukeutua ne, joille
on tärkeää saada tieteellisen tuntuista
materiaalia oman uskon vahvistukseksi.
Uskottavaksi tehdystä tarinasta on
hyvä esimerkki Kynodontti (kuva yllä).
Metsästäjät saapuivat fossiilien esiintymispaikalle12 ja ensimmäisenä päivänä
maan pintakerroksesta löytyi ko. 250
miljoonaa evo-vuotta vanha Kynodontin kivettynyt pääkallo. Kehitysopin
kerrostaulukoiden mukaan kyseessä oli
permikausi, jonka esiintymien tulisi olla
noin 80 km:n syvyydessä. Väittämän
mukaan pienikokoinen nisäkkäiden

Saurusten fossiilit ovat joenpenkalla. Kuvassa oleva kerrostuma ei ole 30-40 km
syvyydessä, johon se kehitysopin kerrostumataulukon mukaan kuuluisi. Kerrostumien kehitysopin mukainen järjestys ja laskennalliset vuosimiljoonat ovat teoriaan
kuuluvia. Kehityksen vaatimat laskennallisesti pitkät ajanjaksot edellyttävät mittavia kerrostumia, joita kuitenkaan ei löydy. Kehityssarjoja, joita pidetään todisteina
tapahtuneesta evoluutiosta, ei myöskään 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.
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kantamuoto kehittyi tästä eläimestä.
Oletetaan, että Kynodontilla oli jo
osittainen karvapeite. Kertomuksen
kirjoittaja toteaa teorian vajavaisuuden: "Se, millainen evoluutiovoima
`puristi` kookkaista matelijoista pieniä, hiirimäisiä alkunisäkkäitä, on hämärän peitossa. Nisäkkäiden kokohan
alkoi kasvaa vasta sen jälkeen, kun hirmuliskot katosivat maapallolta."
Madagaskarin maakerrostumista löytyi runsaasti uusia lajeja. Mielenkiintoinen oli pienen eläimen leuan
kappale, jossa oli kolme nuppineulan
pään kokoista hammasta. Evoluutiotaulukoista vertaamalla todettiin, että
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kysymyksessä oli Ambondro mahabo
-lajien yksilö, jonka sukulaiset muodostivat 170 miljoonaa vuotta sitten oman
nisäkäsryhmän. Näyte ajoitettiin 25
miljoonaa vuotta vanhemmaksi, kuin
aikaisemmat löydöt. Jos tämä ajoitus
hyväksytään, joutuvat alan tukijat siirtämään monen muunkin fossiilin aikajanaa taaksepäin.
Tässä tutkimusmaastossa oli fossiileja, joiden esiintyminen ajoitettiin 80
miljoonan vuoden ikähaitarille. Mielenkiintoista on se, että vanhatkin fossiilit kelluvat maan syvyyksistä hitaasti
kohti maan pintaa, josta niitä löytyy pintaa potkimalla.

Merenlahti vuorenrinteessä
Kambrikauden räjähdys
"Burgessin fossiilit ovat korvaamattomia, sillä ne ovat säilyneet erinomaisesti yksityiskohtiaan myöten. Jokaikinen trilobiitin kidus ja madon suolen
sisältö, eli myös organismien pehmeät
osat, ovat säilyneet." Näin kuvaili maailmankuulu paleontologi, C. Doolittle
Walcott v. 1909 löytämäänsä, runsaasti
matalan veden kasvi- ja eläinfossiileja
sisältävää aluetta.13
Rantavesissä eläneet eliöt olivat
hautautuneet hienojakoisten laskeumien
alle. Koko alueen olivat tämän jälkeen
peittäneet lieju- ja maakerrokset. Hienojakoisesta lietteestä syntyneessä liuskekivessä eliöt ovat säilyneet muodoiltaan
ehjinä niiden muuttuessa fossiileiksi.
Puhutaan "kambrikauden räjähdyksestä",
joka sisältää kaikki tunnetut ja vielä tuntemat tomatkin eliöiden perus ryhmät.
Kehi tysopin mukaan kerroksen iäksi
määritellään 530-600 miljoonaa vuotta.
Pulman kehitysteorialle muodostavat:
1) Näiden kambrikauden kerrostumien
alla ei ole olemassa muuta kuin mahdol-

lisesti joitakin bakteereiden kaltaisia
eliöitä - ei kehitysvaiheita tai edeltäviä eläinmuotoja kehitysajatuksen mukaisesti. 2) Kerrostuman jälkeen (arvioidun 570 miljoonan vuoden ajalta)
ei välimuotoja ole myöskään löytynyt.
Kaikki kerrostumissa olevat eliöt ovat
valmiita, toimivia yksilöitä. 3) Satoja
miljoonia vuosia sitten sukupuuttoon
kuolleita eliöitä löytyy runsaasti "elävinä fossiileina". Maakerroksista löytyy
sekaisin "miljoonia vuosia sitten eläneitä" ja nykyään eläviä lajeja.
Kun verrataan kaikkien fossiilien
lajimääriä nykyisin tunnettuihin elossa oleviin voidaan todeta, että noin 96
% meressä aikanaan eläneistä lajeista
on kadonnut. Maaeläimistä on jäljellä
arvioiden mukaan alle 10 % ennen eläneiden määrästä.
Sukupuuttoon kuolleita eläinlajeja
on kerrostumissa runsaasti mutta kehityksen välimuodot puuttuvat. Kerrostumiin eliöt ilmestyvät äkillisesti ilman
edeltäviä välimuotoja.
Walcott uskoi, että vedenpaisumuksen alkaessa laajat matalan veden alu-

1000 metriä kanadalaisen Fieldin kaupungin yläpuolella Mount Waptan vuoren rinteeltä löysi paleontologi C. Doolittle Walcott v. 1909 alueen, jossa oli kerroksittain
saviliuskeita. Ne kätkivät sisäänsä runsaan fossiiliaineiston. Alue sai nimekseen
paikallisen harjanteen mukaan Burgessin esiintymä. Vuosien myötä selvisi, että alue
sisältää hyvin säilyneitä matalan veden fossiileja.
eet eliöineen peittyivät veteen laskeutuneen hienojakoisen maa-aineksen alle.
Seuranneissa tapahtumissa kerrostumien päälle kasaantui lisää kerrostumia.
Kovettumisen jälkeen nämä kerrostumat
muodostivat vuorten syntyessä omat
jaksolliset kerrostumansa vuoren rinteeseen. Yllä kuvasarja alueelta ja esiintymistä. Näistä kerrostumista on löytynyt noin 80 000 fossiilia, joista eläimiä
noin 90 %.

Tarkoitukselliseen järjestykseen
Maailmankuulu kehitysopin esitaistelija, edesmennyt Stephen Jay Gould,
vertaa kirjassaan "Ihmeellinen elämä"
Karl Marxin esimerkillä Harry Whittingtonin vuonna 1971 alkanutta työtä
järjestää Walcottin työt uuteen järjestykseen: "...Kuin maamyyrä, joka kaivaa
maata perinteisen järjestelmän alta ...
kuin maamyyrä aikanaan tulee esiin, se
Kuvassa paleontologi C. Doolittle Wal cott työskentelee
vaimonsa ja ystävänsä kanssa
v. 1909 vuoren rinteeltä löytämällään esiintymällä Burgessin harjanteella Mount Waptan
vuorialueella Kanadassa.
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Vuosimiljoonat samassa kuvassa. Walcott näki fossiileissa rikkaan matalan veden
eliöstön, joka oli yllättäen peittynyt hienoon mutakerrokseen ja sitten jäänyt paksujen
lietekerrosten alle.
saa aikaan yht äk kisen kumouksen."
Whittingtonin johdolla valtava, lähes
100 000 näytettä käsittävä Walcottin
fossiilikokoelma sekä lisämateriaali, jota kerättiin vuosien ajan Mount Waptan
rinteiltä järjestettiin vastaamaan kehitysopin vaatimuksia.
Harry Whittington kuvaili kerrosten
synnyn kehitysopin mukaisesti, ei nopeana vaan miljoonia vuosia kestäneenä
tapahtumana. Hän sijoitti kerrostumat
niissä esiintyneiden johtofossiilien perusteella muiden kerrostumien alle ja
määritteli niiden syntyneen n. 600-530
miljoonaa vuotta sitten. Luonnollisesti
tiedemaailma hyväksyi hänen näkemyksensä tieteellisenä selityksenä. Koska
kerrostumista löytyi kaikki eliöluokat
valmiiksi kehittyneinä jäi erääksi pulmaksi näiden eliöiden puuttuvat kehitysvaiheet.

Tämä tapahtumaketju antaa kuvan siitä röyhkeydestä, joka liittyy evoluutiouskon levitykseen. Aikaisemmin
mainittu Stephen Gould on vahvistanut
epäröivien uskoa sanomalla: "Kehitysoppi on yhtä varma asia kuin painovoima."

Selityksiä
Fossiiliesiintymissä pienikokoiset
niveljalkaiset ovat eri lajiin kuuluvia
kuin suurikokoiset. Nykyään poikaset ja
niiden vanhemmat ovat samaa lajia. Uusia lajeja ilmestyi äkkinäisesti, jatkuvasti
ja sitten ne katosivat, kuolivat sukupuuttoon. Wikipedian mukaan kambrikaudella syntyivät ensimmäiset nykyaikaiset
eliöyhteisöt, joissa oli saaliita ja saalistajia
kasvi- ja planktonravinnon syöjien lisäksi.
Silloin ei ollut vielä maaeläimiä. Samoin
on nykyäänkin: matalan veden eliöstön
joukossa ei ole karjaeläimiä eikä lintuja.

Samanlaisia pulmia aiheuttavat
mm. pienet loisina elävät kirput (viereinen kuva). Löytöpaikan ajoitus aiheuttaa
tutkijoille pulmia. Sopimusten mukaan
aikataulukosta haettu ajoitus vie Kiinan
Daohugonista löydetyt kirppufossiilit jurakaudelle - siis noin 200 miljoonan vuoden
taakse. Silloin nisäkkäät - kirppujen ruokapaikat - olivat kehitysopin mukaan vasta
päästäisen kokoisia alkunisäkkäitä. Kirput
sitä vastoin olivat 1-2 cm kokoisia. 14
Pariisin luonnontieteellisen museon
tri. Andre Nel pohdiskelee tätä pulmaa.
Hän ehdottaa, että kirput eivät välittäneet
pienistä alkunisäkkäistä vaan olivat kiinnostuneita isokokoisista karva- ja sulkapeitteisistä dinosauruksista. Kehitysopin
mukaan dinosaurukset ovat kanojen esivanhempia - suuresta koostaan huolimatta - ja siksi asiantuntijoiden lausunnoissa
kerrotaan, että alkeelliset sulat säätelivät
jo dinosaurusten lämpötaloutta.
Myös vesikirppu tuottaa tutkijoille
päänvaivaa. Se ei odottele mutaatioita
eikä luonnonvalintaa vaan muuttaa itse
jälkeläisiään tarpeen mukaan. Jos kirppua ärsytetään, se synnyttää poikasia,
joilla on suojakilpi ahdistelua vastaan.

Viitteet sivulle 89 – 109

Kirppupariskunnan (naaras isompi)
fossiilit olivat niin eheänä säilyneitä,
että tutkijat voivat perehtyä niiden anatomiaan.
Kun tilanne rauhoittuu, synnyttävät nämä kirput jälleen poikasia, joilla ei enää
suojakilpeä ole.15 Mainittu vesikirppu
lisääntyy lämpimänä kautena suvuttomasti mutta pariutuu ennen talvilevolle
menemistä.
Tarinat eläinten ja ihmisten evoluutiosta ovat nykyaikaisia satuja aikuisille, kirjoittaa professori Marvin L.
Lubenow.16
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16) Lubenow M. L., Myytti Apinaihmisistä - kiista fossiilien ajoituksesta, Luku 2 Aikuisten iltasatu,
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LUKU 6
Muutoksista ja muutosvoimista
Vedenpaisumuksen aikaiset suuret siirtymät ja samassa
yhteydessä syntyneet kilometrien paksuiset kerrostumat eri puolilla maailmaa ovat olleet tutkimusten
kohteena 1700-luvulta lähtien.

Oliko Maapallo kooltaan ja asennoltaan erilainen kuin nykyinen. Alkumanner Pangaea oli luotu viheriöimään ja kasvamaan hedelmiä tuottavia puita. Silloinen pohjoinen
ja eteläinen napa-alue ei voinut olla jään peitossa ja useita kuukausia ilman Auringon
valoa kuten on laita nykyisin.

Alkumaapallon asento
Kuten aikaisemmin todettiin, voidaan sekä fossiilien että maakerrosten
sisältämien orgaanisten esiintymien perusteella olettaa, että olosuhteet ennen
vedenpaisumusta ovat olleet merkittävästi erilaiset kuin nykyisin vallitsevat.
Maapallon asento Aurinkoon nähden
oli oletettavasi vertikaalisesti “pystysuora”. Koko Maapallolla olisi silloin ollut
vakio säätila. Osittain sen johdosta lauhkea ilmasto oli myös Maapallon pohjoisja eteläosissa. Tämä voidaan päätellä
ikiroudan sisältämien kasvien ja eläinten
perusteella. (katso Taustaa 1/sivut 110114) Myös 1. Mooseksen kirjan alussa
tulee hyvin esille useassa kohtaa, että
koko yhtenäinen manner oli vihantaa:
“Katso, minä annan teille kaikkinaiset
siementä tekevät ruohot, joita kasvaa
kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut,
joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." (1 Moos. 1: 29)
Vuodenaikojen vaihtelua ei siis ollut.
Maapallon pyörimisestä ja Kuun vetovoiman vaikutuksesta syntyneet merivirrat toimivat mannerta ympäröivällä
yhtenäisellä vesialueella eri tavoin kuin
nykyään. Nykyisten mannerlaattojen
tasaisuudesta voidaan päätellä, että en-

nen vedenpaisumusta ei korkeita vuoristoja ollut. Nykyiset vuorijonot ovat
syntyneet mannerlaattojen liikkeiden ja
ja niiden törmäysten seurauksena.

Maailmankaikkeus on jatkuvassa pyörivässä liikkeessä.
Isaac Newton esitti v. 1687, että jokainen materiaalihiukkanen aiheuttaa
toiseen hiukkaseen voiman, jonka voimakkuus on suhteessa niiden massaan.
Etäisyys heikentää tätä vetovoimaa.
Avaruuden tyhjiössä liikkuvat tuhannet
miljardit massamöhkäleet vaikuttavat
siis toisiinsa koon ja etäisyyden suhteessa. Kuitenkin kokonaisuus toimii äärettömän hienossa tasapainoisessa pyörivässä
liikkeessä. Näin myös aurin ko kunta,
jonka kokonaismassasta 99,8 % kuuluu
Au rin golle. Muiden aurinkokun taan
kuuluvien yhteinen massa on siis vain
0,2 % kokonaismassasta. Auringon
massan vetovoiman johdosta eri planeetat kiertävät sitä kukin radallaan.1
Planeettojen kiertoradat ovat lähes
ympyrän muotoisia Auringon ollessa
ympyrän keskellä. Poikkeuksen muodostavat nykyään Maa, Merkurius ja
Pluto. Planeettojen kiertoradat ovat lähes
samassa tasossa, ekliptikassa, suhteessa
Aurinkoon. Maapallo kiertää Aurinkoa
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soikeaa rataa pitkin
eikä Aurinko ole aivan radan keskellä.
Silloin kun Maa on
lähinnä Aurinkoa, on
säteilyn määrä noin
6,5% suurempi kuin
maan ollessa etäisimmässä kohdassa. Oliko näin myös ennen
vedenpaisu musta?
Vai oliko Maan kiertorata pyöreä ja Aurinko keskellä rataa?
Alkuräjähdysteoriaa
vastaan on kertynyt
runsaasti uutta tietoa.
Havainnot maailmankaikkeuden liikkeistä eivät
sovi ilman suuria korjauskertoimia nykyiseen teoriaan.
Koska painovoima (gravitaatio/
vetovoima) vaikuttaa kaikkialla
maailmankaikkeudessa, on sitä ryhdytty
pitämään maailmankaikkeuden alkeisvoimana. Mm. tunnettu fyysikko Stephen
Hawking kirjoittaa: “Koska on olemassa
painovoiman laki, universumi voi luoda
itsensä tyhjästä”.3 Sitä, miten sen eri
painovoimakenttien vaikutus on voinut
asettua suhteessa kokonaisuuteen ja sen
osiin siten, että kaikki toimii täsmällisesti
ja kellon tarkkuudella, eivät sattumiin uskovat materialistit pysty selittämään. "Ja
hän asetti ne (taivaankappaleet) olemaan
aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille
lain, josta ne eivät poikkea." (Ps. 148: 3-6.)

Kuun ja Maan väliset voimat
Voimat, jotka kohdistuvat Maapalloon, sen liikkeisiin avaruudessa, tunnetaan nykyään suhteellisen hyvin. Osa
havainnoista kerrotaan suurelle yleisölle. Nykyiselle alkuräjähdysteorialle haitalliset tiedot jäävät vain tiettyjen tutkijoiden käyttöön.
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Auringon (C) ja Kuun (B) vetovoimat (D)
sekä Maapallon (A) pyörimisen aiheuttama veden kiertoliike oli myös ennen
vedenpaisumusta merkittävä vaikuttaja
suurien matalien vesialueiden eliöstölle.

Tietoa suhteista
Kuun vaikutus Maan liikerataan on
suuri – sen vetovoima pitää Maapallon
tasapainossa. Kuu pyrkii vetovoimallaan
vakioimaan ja tasaaman maan huojuntaa.
Jos Kuu olisi yli 10 % kauempana, Maa
pyörisi hitaammin. Vuorovesivoimat olisivat vähäisiä ja Maan pyörimisliike ja
huojunta muuttuisivat epävakaiksi.4
Jos Kuu olisi lähempänä, vuorovesivaikutukset olisivat suurempia – ne voisivat vyöryä yli matalien mantereiden ja
huuhtoa mereen pintahumuksen. Kuun ja
maan kiertonopeudet olisivat suurempia,
eivätkä olosuhteet Maassa olisi enää elämälle otollisia.
Vaikka Kuu on 400 kertaa pienempi
kuin Aurinko, on se Maasta katsoen täsmälleen Auringon kokoinen. Siksi Maasta voidaan auringonpimennyksen aikana
tarkkailla Auringon koronaa.
Kuu pyörii hitaasti akselinsa ympäri.
Kiertonopeus on sama kuin sen kiertoaika Maan ympäri. Siksi näemme Kuus-

ta aina saman puolen. Kuun vetovoima
on noin kuudesosa Maan vetovoimasta.
Kuu suojaa Maata omalla vetovoimallaan imien itseensä avaruudesta tulevia
kappaleita. Samaa avaruuden siivoustyötä aurinkokunnassa tekee Jupiter, jonka massa on 2,5 kertaa muiden aurinkokunnan planeettojen massa.

Maan voimakentät
Maan vetovoimakentän vaikutus
heikkenee etäisyyden kasvaessa melko
nopeasti. Maan vetovoimaa kutsutaan
yleensä painovoimaksi. Sillä tarkoitetaan voimaa, jolla Maa vetää puoleensa
kappaletta. Ns. gravitaatiolain mukaan
painovoima on kääntäen verrannollinen
kappaleen etäisyyteen. Maan vetovoima
on suurempi kuin Auringon vetovoiman
vaikutus aina 930 000 kilometrin päähän Maasta. Tätä vyöhykettä kutsutaan
Maan vetovoiman vaikutuspiiriksi. Se
on yli kaksi kertaa niin laaja kuin Maan
ja Kuun välinen etäisyys (noin 385 000
km). Kuun läheisyyden vuoksi Maa
pystyy pitämään sen omassa voi makentässään.
Auringon vetovoiman vaikutuksen
suuruus Maahan – verrattuna Kuun vaikutukseen – on kolmen suhde seitsemään (3/7) – siis vain noin puolet Kuun
vaikutuksesta. Myös Aurinko pyrkii va-

Tämä pumppaava voima sai aikaan myös
manneralueella ja Maan kuoren sisällä
olevissa vesimassoissa hillittyä "hengitysliikettä".
Merien syvyyden vaihtelut ja mannerten rantaviivojen suunnat sekä kapeikot aiheuttavat
vesimassojen voimakasta virtausta. Tämäkin
ilmiö liittyy maapallon pyörimisen ja kuun
vetovoiman aiheuttamiin vaikutuksiin.
Vuorovesi-ilmiö liittyy myös ilmamassojen
liikkeisiin. Jopa yli 10 m vuorovesivaihtelut
aiheuttavat ilmapatsaassa paine-eroja,
jotka vaikuttavat välittömästi myös ilmavirtauksiin. Vesi- ja ilmamassojen pumppaava
liike vaikuttaa myös Maapallon pyörimisnopeuteen, sitä hidastaen.
kioimaan maan liikettä ja nostamaan sen
akselia pystyyn. Maan kaltevuuskulma
suhteessa sen rataan on nykyään noin
23,5 astetta.
Vain noin 0,2 tuhannes miljoonasosaa (0,000 000 0002) Auringon säteilyenergiasta tulee Maan osaksi.
Myös Aurinko vaikuttaa Maan vuorovesi-ilmiöön, vaikkakin paljon heikommalla voimalla kuin Kuu. Vaikutus
vaihtelee sen mukaan, miten kaukana
Auringosta Maa on kiertoradallaan.
Auringon vetovoima korostuu uudenkuun ja täydenkuun aikaan, jolloin Maa,
Kuu ja Aurinko ovat samassa linjassa ja
Kuun ja Auringon vetovoimat vahvistavat toisiaan.
Vuoroveden vaikutus rannoilla ja matalan veden alueella eläviin eliöihin ja
kasveihin on kokonaisuuden ja ravintokierron kannalta hyvin tärkeä. Edestakaisin liikkuvien vesimassojen aiheuttama
kuluttava vaikutus näkyy ranta-alueilla
eri puolilla maailmaa. Tähän kuluttavaan ja kasaavaan vaikutukseen perustui
1800-luvulla laskelmat miljoonien vuosien vaikutuksesta maakerrosten syntyyn.
(Taustaa 2, luku 20) Jos Maan akseli olisi
pystyssä suhteessa kiertorataan, ei jään
ja ikiroudan alueita olisi. Jos taas kaikki
nykyään oleva jää sulaisi, veden pinta
olisi noin 65 m korkeammalla.
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Töytäisyn
vaikutuksesta
Maa pallo heilahti kuin hyrrä. Sen
akselikulma oli alussa lähes 34 astetta kallellaan. Huojunnan lakattua
kaltevuudeksi jäi noin 23,5 astetta. Liike vastaa pyörivän hyrrän
huojuntaa, kun sen tasapainoa häiritään.

Maankuoren kiertyminen
vedenpaisumuksen aikana
Tri. Daniel Michelin on arvioinut,
että Maapallon pyörivä liike5 häiriintyi
todennäköisesti voimakkaan töytäisyn
vuoksi. Maan pintakerrostumien tasapaino häiriintyi kun Maapallon akselikulma äkkinäisesti muuttui. Arvioiden
mukaan Maapallon pystysuuntainen
kallistuma sai aikaan 12 voimakasta
heilahdusta.6 Liike muistuttaa pyörivän
hyrrän liikettä kun sen akselikulmaa
väkinäisesti muutetaan. Yllä oleva heilahduskuva on tehty Eule rin kaavan
mukaan.
Litosfäärin alla olevat sulat kerrostumat eivät ehtineet liikkeeseen mukaan.
Tämä sai aikaan Maan pintakerroksen
rikkoutumisen ja samalla alentuneen ilmanpaineen (vesikehän poistuminen) ja
maankuoren alla olevan paineen tasaantumisen. Tämän seurauksena Maapallon koko todennäköisesti suureni.
Repeämät pintakerroksessa ja Maapallon huojunta saivat aikaan mannerlaattojen muodostumisen repeäminä
sekä niiden liikehdinnän. Laattojen välisten repeämäaluiden kasvaessa sula
aines purkautui pintaan ja täytti laajenevan välialueen. Samanaikainen Maapallon huojunta selittää sen, että meren
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Maapallon äkkinäinen heilahdus kohoti Maan
pohjoisosan pintakerrostumat 11-15 km:n korkeuteen, jossa vallitsi noin -50 asteen kylmyys.
Samalla maankuori alkoi hajota osiin, joista
muodostuivat nykyiset mannerlaatat.
Ennen vedenpaisumusta koko manneralue oli
lauhkean ja lämpimän ilmanalan kasvuston
peitossa.“Katso, minä annan teille kaikkinaiset
siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla
maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä
tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." (1
Moos 1:29) Tämä on voitu todeta käytännössä ikiroudan sisällä olevasta kasvustosta ja eläimistöstä.
© KIMMO PÄLIKKÖ

pohjassa muodostuneiden kerrostumien
magmakivien magneettisuuden suunta
vaihteli jaksottaisesti.
Voimakkaat heilahdukset saivat aikaan myös massiivisen tsunami-ilmiön,
joka pyyhkäisi yli veden peitossa olevien mantereiden. Tämä sekä irrotti veden
pinnan alla jo muodostuneita kerrostumia että sai aikaan uusia, sekoittuneita
kerrostumia (metamorfoitunutta sedimenttikiveä). Laskelmien mukaan aaltojen vauhti saattoi yltyä yli 750 km/h
nopeuteen.

Äkillinen jäätyminen
Maapallon heilahdukset saivat aikaan todennäköisesti myös maanpinnan
kohoamisen sen pohjoisella puoliskolla ja
vajoamisen pallon vastakkaisella puolella.
Tämä ilmiö johtui litosfäärin alla vaikuttavien magmavirtojen massan siirtymisestä.
Samaan aikaan muotoutui Maan uusi keskusellipsoidi, jonka akselin ympäri Maapallo uudessa asennossa pyörii.
Uuden teorian mukaan Maapallon
pohjoisen osan maanpinta kohosi huojunnan aikana 11-15 km:n korkeuteen, jossa
vallitsee yli -50 Co pakkanen.7 Pohjoisen pallonpuoliskon pintakerrokset jäätyivät äkisti koko kostean maamassan
syvyydeltä. Näin syntyivät Maapallon
ikiroudan alueet.

Maapallon muuttunut asento
Mannerlaattojen siirtyminen aiheutti
muutoksen Maapallon pyörimistasapainoon. Tilttauksen ja siirtymien jälkeen Maan akseli ei ole kohtisuoraan
aurinkoon nähden vaan keskimäärin
23,5o kulmassa. Maan akselikulma vielä
huojuu hitaasti välillä 20o – 25o. Akselikulma pysyy samana riippumatta siitä,
missä kohdin rataa Maa on. Tästä johtuu
se, että ollessaan lähinnä Aurinkoa on
Maapallon eteläinen puolisko kohti aurinkoa.
Maapallon asento suhteessa Aurinkoon ja Kuuhun vaikuttaa ilman ja
veden liikkeisiin sekä vuodenaikojen
vaihteluihin. Pohjoisen talven aikana
Aurinko paistaa matalalta ja sen sätei-

ly jakautuu suuremmalla alueelle kuin
muina vuodenaikoina. Säteet joutuvat
myös kulkemaan vinosti ilmakehän läpi
jolloin säteilyä absorboituu eli imeytyy
enemmän ilmakehään. Maan kaltevuuden
vuoksi osa pohjoista pallonpuoliskoa on
useita kuukausia ilman auringonpaistetta.
Silloin siellä vallitsee vuorokauden ympäri kylmä, pimeä kaamosyö, joka päättyy
vasta keväällä.
Ikiroutaa esiintyy pohjoisella pallonpuoliskolla yleisesti Siperiassa, Alaskassa ja Pohjois-Kanadassa. Siperiassa
ikiroudan paksuus ulottuu lähes 1500 m
syvyyteen. Pohjois-Amerikassa ikiroutaa
on paikoitellen 700 metriä. (Permafrostprojekti/www.gtk.fi) Pohjoisen pallonpuoliskon maaperästä on 25 % ikiroudassa.8

Pohjoisen pallonpuoliskon märät maamassat jäätyivät pohjaan asti. Muodostui
ikiroudan alueet, jotka Maapallon kaltevasta asennosta johtuen ovat osan vuodesta
ilman auringonvaloa.
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Maan kuorikerroksesta eli litosfääristä
on nykyään 30 % mannerlaattoina. 70 %
on merenalaisena kuorikerroksena, jonka paksuus on noin 10 km meren reunaalueilla ja vain noin 4 km valtamerien
keskialueella. Nykyinen merenpohja ei
ole kerrostunutta sedimenttikiveä vaan
basalttia, joka paljastui mannerlaattojen
erkaantuessa toisistaan.

Laattojen liikkeet
Kun mannerlaatta liukuu alla olevan
pehmeän vaipan (astenosfääri) pinnalla,

työntää se ohutta, mutta materiaaliltaan
raskasta vanhaa merenpohjalaattaa edessään tai liukuu sen päälle. Ohut laatta
painuu paksumman mutta sedi menttikerrostumista muodostuneen keveämmän laatan alle. Laatta voi myös työntyä

vastassa olevan laatan sisään tai poimuuntua sitä vastaan kasaan. Näin ovat
muodostuneet vuoristot ja valtamerien
syvänteet.
Laatan liikkuessa tulee alla olevan
sulan vaipan pinta näkyviin, joka kovettuu basaltiksi. Maankuoren liikkeet murtavat basalttipintoja laatoiksi. Näin ovat
syntyneet nykyisten valtamerien selänteet. Mannerlaattoja on laskettu olevan
15. Niiden reuna-alueet ovat herkkiä
maanjäristysalueita, joilla esiintyy vielä
myös tulivuoritoimintaa.
Meren pohjan jäähtyneeseen basalttiin jää jäähtymishetken magneettiviivat.
Näistä muodostuvat basalttipohjaan magneettiset vyöhykkeet. Niiden perusteella
on voitu arvioida napaisuuden vaihteluja
sekä Maapallon heilahdusliikkeitä.
A) Tilanne ennen vedenpaisumusta. Vesialueiden pohjaan kerääntyvät kalkkikivikerrostumat (Q), jotka voivat toimia
myöhemmin mannerlaattojen alla kitkan
poistajina. B) Vedenpaisumuksen 6 kk:n
aikana kertyneet liete- ja maakerrostumat
C) Maapallon äkkinäiset liikkeet ja
laatta murtumat aiheuttavat laattojen
irtoamisen.
Laattojen väliin syntyneet basalttipinnat
lisäävät liikekaltevuutta, joka yhdessä
Maapallon heilumisliikkeen kanssa saa
laatat liukumaan eri suuntiin.
D ja E) Laattojen törmätessä syntyy sekä
syvänteitä että voimakkaasti poimuuntuneita vuoristoja.
Alla kuva vuoristosta, jossa on näkyvissä
maakerrosten poimuuntuminen.
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Maapallon kaltevasta asennosta jotuu se, että napa-alueet ovat osan vuodesta ilman Auringon maan pintaa lämmittävää vaikutusta. Lisäksi auringonvalo joutuu pohjoisessa ja
etelässä kulkemaan paksun ilmapatsaan läpi, joka suodattaa suuren osan valoenergiasta.

Maapallon muuttunut muoto
Maapallon ohuen kuoren (litosfääri)
alapuolella on vaippa, joka on pehmeää,
sulassa (yli 1200 astetta), hitaasti virtaavassa liikkeessä olevaa massaa.
Maapallon kokonaismassasta suurin
osa on sulassa muodossa. Siksi Maapallon muoto vaihtelee. Raa ma tussa annetaan kuva siitä, että Maapallo ei ole
aivan pyöreä: "Sen jälkeen minä näin
neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla…" (Ilm. 7:1)
Euroopan avaruusjärjestön ESA:n
satelliitti kuvasi vuoden ajan (vv. 20092010) Maapalloa mitaten sen painovoimakenttää.9 Kuvien yhteenvedossa nähdään, että Maapallo ei ole pyöreä. Sen
muoto vaihtelee. Kuvissa ei näy vuoroveden aiheuttamia muutoksia vaan pinnan perustaso. Maapallon pinnalla on yli

8500 m korkeitä vuoria ja syvin kohta
on noin 11000 m. Korkeusero on siis
lähes 20 kilometriä.

Ohut pintakerros - litosfääri
Maapallo koostuu eri kerroksista.
Uloimpana osana on ohut kuori, jonka
paksuus merien kohdalla on 4-10 km ja
muualla 20-65 km. Maan pinnasta sen
keskustaan on matkaa 6 378 km joten
kuoren osuus on siitä noin 0,3 - 1 %.
ESA:n satellliitti mittasi 12 kuukauden
ajan (v. 2009) Maapallon painovoimaa.
Kuvissa näkyy planneettamme todellinen
muoto, kun veden liikkeet ja vuoroveden
vaikutukset on eliminoitu. Maankuorta
verrataan usein omenan kuoreen. Kun
sen alla on sulaa liikkuvaa massaa,
voidaan hyvin ymmärtää, että tämän
valtavan massapallon muoto vaihtelee.
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Kalkkikivi ( Q ) on Maapallomme yleisin kivilaji.
Se kuuluu maankuoren kerrostumiin, jotka syntyivät jo alkumeren pohjaan sekä vedenpaisumuksen
aikana uusiin kerrostumiin. Kalkkikiven eri muodot
ovat syntyneet kuolleiden eliöiden jäänteistä.
Tutkimusten mukaan kovassa paineessa ja kuumuudessa se muodostaa tehokkaan liukastusaineen
laatan alle. Sen päällä oleva laatta voi lähteä
liikkeelle kallistuman, maankuoren kohoamisen tai
maankuoren nopean liikkeen seurauksena.
Kuva/Tieteen Kuvalehti 1- 2007/Claus Lunau
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Nykyinen laattatektoniikkateoria hyväksyy mannerlaattojen liikket mutta vain hitaana
tapahtumana - nykyisin mitattujen liikkeiden mukaisesti. Vuorten nousurinteissä on
runsaasti fossiileja - etenkin meren pohjan eliöstöä. Vuorten terävät huiput ja murtopuolen kerrostumaesiintymät eivät voisi olla nykyisessä muodossa, jos ne olisivat nouseet hitaasti ja niihin olisi koko ajan vaikuttanut vallitseva eroosio - pinnan kuluminen.
Alla oleva kuva on hyvä esimerkki laattojen noususta vuoristoksi. Vuorten pinnassa
ja niiden huipuissa ei ole näkyvissä miljoonien vuosien aiheuttamaa kulumisjälkeä.

Ylinopeutta laatalla
Tutkijat Einat Aharonov Weizmanin
tutkimuslaitoksesta ja Mark Anders
Columbian yliopistosta ovat tutkineet
kalkkikiven ja sen alla olevan veden
merkitystä maan pinnan irtoamiseen ja
liikkumiseen.10
Tutkimuskohteena heillä oli Pohjois-Amerikan Wyomingissa sijaitseva
Heart Mountain. Mittausten mukaan noin
2,5 km korkea ja 3400 neliökilometriä
laaja vuorialue siirtyi aikanaan 90 km:n
matkan uuteen paikkaansa puolen tunnin
aikana – siis 180 km/h vauhdilla.
Heidän tutkimuksensa mukaan alueen alla ollut paksu kalkkikivikerros
muodosti yhdessä kuuman veden, paineen ja laavan kanssa luistovoiteen, joka irrotti yläpuolella olevat kerrostumat
ja sai aikaan vauhdikkaan maan pintakerroksen liikkeen. Luistovoide muodostui, kun ylikuumentuneen veden ja
kivimassiivin välinen kitkalämpö sulatti
alimmat kalkkikivikerrostumat muodostaen näistä nestemäisen ja kaasumaisen
olotilan välissä olevaa kalsiumoksidia
ja hiilidioksidia. Yhdessä veden kans-

sa nämä muodostavat liukkaan, lähes
kitkattoman luistopinnan yläpuoliselle
vuoristomassalle.
Tässä on hyvä esimerkki siitä, että
tutkijat ymmärtävät niitä eri tapahtumaketjuja, joita suurten maamassojen
liikkeet edellyttävät. Nykyään monet tutkijat tutkivat mannerliikkeitä.
Mm. Institute for Creation Research
perusti vuonna 1970 projektin tutkimaan tapahtumia vedenpaisumuksen
aikana. ICR:n "Acts & Facts" -lehdessä
raportoidaan tutkimustuloksista. Tutkijat ovat eri menetelmin vuosien ajan
määritelleet mm. Maapallon ikää, josta
esim. RATE-projekti on hyvä esimerkki.
Muita tutkimuskohteita ovat St. Helens
-vuoren tapahtumien seuraaminen ja
säteilykehätutkimukset Coloradokanjonissa.Tutkimustulokset ovat antaneet
vahvoja todisteita Maapallon nuoresta
iästä. Tri. Larry Vardiman on julkaissut
mm. laskelmia Maapallon äkillisestä
huojunnasta, "tilttauksesta" ja sen seurauksista vesimassojen liikkeisiin ja
niiden vaikutuksiin vedenpaisumuksen
aikana.11
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Satelliittikuvaukset ja merenpohjan kaikuluotaukset ovat
antaneet tutkijoille hyvän kuvan tämän hetken tilanteesta
ja siitä miten laatat ovat
liikkuneet. Tutkijan maailmankatsomuksesta riippuu
se, miten hän kuvailee tilanteen syntyvaiheet ja mille
aikajanalle hän tapahtumat
asettaa. (Korkokuva/Tieteen maa-

Veden peitossa olevien maakerrostumien alle syntyneistä railokohdista pursunut sula
aines puristautui ylös ja jähmettyi. Kun veden mukana valuneet pehmeät kerrostumat
valuivat muualle, jäivät basalttikalliot osoitukseksi halkeaman koosta ja purkauksen
suuruudesta. Kuvasarja on New Mexicon alueelta.

ilma/Aurinkokunta1991)

Kehitysoppi vaatii hitaita liikkeitä
Tällä hetkellä mannerlaatat liikkuvat
toisiinsa nähden arviolta vain muutamia
senttejä vuodessa. 1700-luvun lopulla
syntynyt teoria maaperän hitaasta kerrostumisesta12 on edelleen voimassa oleva
näkemys. Siksi oletetaan, että mannerlaattojen nykyinen, muutaman sentin
liike, on jatkunut noin 200 miljoonaa
vuotta. Tätä uskomusta ylläpidetään kehitysopin vaatimien miljoonien vuosien
vuoksi, vaikka nykytutkijat ymmärtävät, että laattojen liikkeen ja törmäilyn
on täytynyt tapahtua vielä, kun maakerrostumat ovat olleet osittain pehmeinä.
Raamatussa kerrotaan vedenpaisumuksen jälkitapahtumista: "Sinä asetit
maan perustuksillensa, niin että se pysyy
horjumatta iankaikkisesti. Sinä peitit sen
syvyyden vesillä kuin vaatteella: vuoria
ylempänä seisoivat vedet. Mutta ne pakenivat sinun nuhteluasi, sinun jylinääsi
ne juoksivat pakoon; vuoret kohosivat
ja laaksot laskeutuivat paikkoihin, jotka sinä olit niille valmistanut. Sinä panit
rajan, jonka yli vedet eivät käy eivätkä
palaja peittämään maata." (Ps. 104:5-9)

Lisää todisteitä
Vedenpaisumuksen jäljet ovat eri
puolilla maailmaa hyvin nähtävissä ja
mitattavissa muuallakin kuin maakerrostumissa ja fossiileissa. Tuffikartiot,
joista kuvissa olevat Devils Tover ja

© KIMMO PÄLIKKÖ

Ship Rock -kalliot ovat esimerkkejä
vulkaanisen toiminnan purkauskartioista. Ne syntyivät piirrosten esittämällä
tavalla basalttisen magman joutuessa
kosketuksiin pehmeiden maakerrosten
ja veden kanssa. Kun vielä pehmeät
tulvakerros tumat valuivat tulvaveden
mukana ja myöhemmin kuluivat voimakkaan eroosion vaikutuksesta, jäivät
Useita kilometrejä korkea
tuffien muodostama vuoristo
Australian ja Uuden Seelannin väliseltä meri alu eelta.
Kuva on laadittu kaikuluotainmittausten avulla.13
Mannerlaattojen siirtymäalueilta
on löytynyt noin 4000 tulivuorta. Vedenpaisumuksen jälkeen
purkauksia on tapahtunut yli
450. Laattojen nykyiset siirtymät
johtuvat osin vedenalaisesta
vulkaanisesta toiminnasta.

kovat basalttikalliot pystyyn todisteeksi
osoittamaan vedenpaisumuksen aikaisen tulvaveden korkeudesta.
Nykyisille merialueile syntyneet tuffit löydetään ja kuvataan vedenalaisten
kaikuluotausten avulla. Niiden korkeus
nousee paikoitellen useaan kilometriin
laskettuna meren pohjasta. Korkeat kohdat vaikuttavat merivirtoihin.

Karttaan on merkitty alueet, joissa on esiintynyt tulivuoritoimintaa. Esiintymät ovat
runsaita laattojen törmäysalueilla, joissa laattojen liikettä vielä esiintyy
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Öljyliuske
Eri puolilla maailmaa on löytynyt
maakerrostumien väliin jäänyttä planktonkasvustoa, orgaanista ainesta, joka
on muuttunut paineessa öljyksi. Näin on
syntynyt öljyliusketta, josta voidaan valmistaa öljyteollisuuden tuotteita. Liuskeen kaivaminen on aiheuttanut suuria
ympäristöhaittoja. Maisemaa tuhonnut
kaivettu alue löytyy mm. Virosta, jossa palavaa kiveä kaivetaan paikalliseen
energiatarpeeseen. Yllä olevassa kuvassa liuskealue on kerrostuman yläosassa.
Chilen pohjoisosan aavikolta, muutaman kilometrin päässä rannikolta v. 2011
löytyneen 75 valaan fossiilit
ovat osoitus lietemassojen
koosta ja vaikutuksesta. Valaat ovat osittain toistensa
päällä, joka osoittaa tapahtuman äkillisyyttä. Pohjoisen
aavikkoalueelta on löytynyt
runsaasti eri kokoisten merieläinten fossiileja, jotka
ovat tulleet esille Atacamaalueella tehtyjen tierakennusten aikana. Alueella olevaa kukkulaa ovat paikalliset
asukkaat jo kauan kutsuneet
"Valaskukkulaksi".
Läheisen rannan kallioker rostumista näkyy kerrostumien määrä ja tulvaveden kuljettamien ainesten
moninaisuus.

Tämä on osoitus siitä, että osa humuslautoista kellui tulvaveden pinnalla, josta ne joutuivat kerrostumien väliin.

Valaat aavikolla
Chilen pohjoisosien aavikolta päällekkäin löytyneet valaiden fossiilit
osoittavat 75 valaan äkkikuoleman ja
peittymisen lietemassojen alle. Aavikkoalueen kerrostumien muotoutuminen
ja paksuus näkyy aavikon ranta-alueen
kuvasta.14

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorudon_skeleton.jpg

Veden mukana
Nykyisin materialistista maailmankuvaa kannattavat uskottelevat, että
Grand Canyon Arizonassa on syntynyt
miljoonien vuosien aikana kanjonin
pohjalla virtaavan joen vaikutuksesta.
Kanjonin leveys on 6-29 km ja pituus
vajaa 450 km. Joki virtaa kapeana uomana kanjonin pohjalla. Tutkijat ovat
selvittänet kuitenkin, että kanjonien
syntyhistoria liittyy vedenpaisumuksen
jälkijäristyksiin ja kerrosten päällä olleen vesimassan huuhtoutumiseen mannerlaatan noustessa. Silloin vielä kosteat ja pehmeät kerrostumat luhistuivat
ja valuivat vesimassojen mukana. Vain
riittävän kovaksi ehtineet osat jäivät paikalleen. Sama ilmiö tapahtui 1982, kun
St. Helens -vuoren purkauksen kerrostumat valuivat alla oleviin järviin. Kuva 1 on Grand Canyonista. Kuva 2 on
Australiasta, jossa vuoren kovettuneet
osat ovat vielä pystyssä. Kuvat 3 ja 4
ovat Australian rannikolta, jossa näkyy
veden kuluttava vaikutus ranta-alueen
kerrostumiin. Vastaavia paikkoja on eri
puolilla Maapalloa.

Australian Läntisen Victorian rannalla
seisoi aikanaan 12 apostolia, kalliopylvästä. Niitä on jäljellä 8 (kuvat 3 ja
4) kun yhdeksäs kivipylväistä hajosi v.
2005 veden kuluttavan voiman vaikutuksesta.
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Maakerrostumien todistus
Kaikkialla maailmassa olevat
kerrostuneet maalajit ovat syntyneet veden ja tulivuoritoiminnan vaikutuksesta. Kerrostumissa
olevat orgaaniset esiintymät kuten
hiili-, öljy- sekä eläin- ja kasvifossiilit ovat voineet syntyä vain kun
eliöstö on nopeasti peittynyt vesimassojen mukana tulleiden maakerrosten alle. Kerrostu misen
jälkeen mannerlaattojen liikkeiden ja törmä ysten seurauksena
syntyneet vuorijonot rakentuvat
näistä kerrostumista. Ne sisältävät runsaasti vesieläinten fossiileja. Viereisissä kuvissa kerrostumat ovat hyvin havaittavissa.
Kuvassa 1 kalkkikivikerrostumat koostuvat osin matalan veden koralli- ja muun pieneliöstön
kivettymistä. Mittakaavan kerroksiin saa niiden alla olevista ihmisistä. Kuvassa 2 kerrostumat ovat
syntyneet rautapitoisista lietteistä.
Kuvassa 3 näkyvät kerrostumat
koko vuoren rinteen alueella. Pakenevan veden mukana siirtyivät

1

2

vielä osin pehmeät kerrostumat. Näin
ovat muodostuneet suuret kanjonit. Tunnetuin näin muodostuneista paikoista on
Arizonassa oleva Grand Canyon.

3

Namibian rannikkokallioiden kerrostumat vastaavat muualla maailmassa olevia kerrostumia. Fossiiliset
liuskekerrostumat ovat osoitus tulvan
olleen maailmanlaajuinen - ei paikallinen. Veden vuoksi- ja luodeilmiön
kerrostava vaikutus tulee hyvin esille
viereisessä kuvassa. Ylhäällä oleva
rakennus antaa kerrosten paksuudelle
mittakaavan.
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St. Helens purkautuu
Eräs 1900-luvun merkittävimmistä
luon nonkatastrofeista oli St. Helens
-tulivuoren purkaus vuonna 1980. Tulivuori sijaitsee Washingtonin osavaltiossa Yhdysvaltojen länsirannikolla. Sen
huippu kohosi noin 1400 m korkeuteen
(kuva 1). Purkauksen voima vastasi noin
20 000 Hiroshiman pommin tehoa. St.
Helens ei purkautunut ylöspäin. Vuoren yläosasta 420 metriä räjähti sivulle
kohti luonnonpuistoa (kuva 2). Koska
vuori sijaitsee suojelualueella, tuhoutui runsaasti metsää ja eläimiä — ja 57
ihmistä. Tuhoutunut alue käsitti 600 neliökilometriä (kuva 3). Tapahtuman seurauksia ryhtyivät tutkimaan mm. ICR:n
asiantuntijat.
Laavan, tuhkan, tulivuorenkartion
kivien, pyroklastisen tuhkan ja kuuman
maa-aineksen sekoitus täytti räjähtävällä
nopeudella alla olevat laaksot (kuvissa 4
ja 5) kymmenien metrien paksuudelta.
Purkauksen irrottamat ja siirtämät massat muodostivat lähes 125 m paksuisia
kerrostumia. Osa kerrostumista oli kovan kuumuuden ja paineen hienontamaa kiviainesta ja hienoa tuhkaliejua.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorudon_skeleton.jpg

Näistä muodostui kerroksia, joiden paksuus vaihteli millimetristä yli metriin.
Kukin kerros muodostui muutamassa
minuutissa. Kokonaiskerrostumat muistuttavat eri puolilla maailmaa olevia kerrostumia, joille on määritetty miljoonien
vuosien kerrostumisaika.
Tapahtumat St. Helens -tulivuoren purkauksen yhteydessä todistavat, että vedenpaisumuksen aikana tapahtuneet runsaat
tulivuoripurkaukset lisäsivät omia, nopeasti syntyneitä kerrostumia veden muokkaamien kerrosten joukkoon.

Kaksi vuotta myöhemmin
Kaksi vuotta purkauksen jälkeen
runsaasti vettä sisältäneet kerrostumat
lähtivät valumaan alempana oleviin järviin. Ne muodostivat muutamassa päivässä noin 65 m syviä kanjoneja, joiden
pohjalle vesi hakeutui virraksi. Pohjalle
muodostunut virta ei aiheuttanut näitä
kanjoneja - kuten väitetään Coloradojoen tehneen (Enemmän: Taustaa 1-kirja
ss. 116-123). Tapahtuman jälkeen maisema muistutti Colorado-kanjonia pienoiskoossa. Siksi aluetta kutsutaan "Mini

St. Helens -tulivuoren purkaus jälkiseurauksineen on käytännön esimerkki siitä,
kuinka maakerrostumat ja kivettyneet
puunrungot syntyvät - ei miljoonien vuosien aikana vaan muutamassa vuodessa.
Coloradoksi". Kuvassa 6 näkyvien kerrostumien yhteisestä paksuudesta saa
käsityksen vertaamalla reunan korkeutta
kuvan alaosassa olevaan ihmiseen.
Tapahtumapaikan alapuolella oleva
Spirit Lake -järvi täyttyi purkauksen
aikana silpoutuneista puunrungoista ja
irronneesta kaarna-aineesta.15 Kuvassa
7 näkyy järven pinnalla olevia puunrunkoja, joista tapahtuman yhteydessä
on irronnut sekä kaarna että oksat. Merkittävä osa puista kellui vedessä pystyasen nossa (kuva 8). Kaksikymmentä
vuotta myöhemmin järven pohjaan oli
kasaantunut purkauksen lietettä ja vajonnutta kasvillisuutta. Osa pystyasennossa olevista puista on alaosaltaan jo
lietteen sisällä. Kaarnat ovat vettyneinä
vajonneet pohjakerrostumiin.
St. Helens on erillinen tapahtuma. Jos se olisi ollut osa vedenpaisumuksen tapahtumaketjussa, ei tapahtuman yksityiskohtia voisi eritellä kuten
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nyt. Tutkijoille, jotka ovat määritelleet
maakerrostumista löydettyjen fossiilien, kivettyneiden puiden ja kivihiili- ja
öljyesiintymien perusteella aikanaan tapahtuneita mullistuksia, on tämä tulivuorenpurkaus käytännön todistus - kuin oppikirjan esimerkki.
Yellowstonen kansallispuiston esittelyssä kerrotaan, että pystyssä seisovat
kivettyneet puunrungot (sivulla 87),
maakerrostumat sekä kaarnoista syntyneet kivihiilikerrostumat ovat muodostuneet vähitellen ja kivettyneet miljoonien vuosien aikana. St. Helens -tulivuoren ympäristössä on tänään nähtävänä
kerrostumat, jotka syntyivät muutamassa tunnissa ja kanjonit, jotka ilmestyivät
maastoon muutamassa päivässä.16
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Afrikan mantereella on runsaat
pohjavesivarat, jotka ovat syntyneet noin 5000 vuotta sitten.
Varsinkin Saharan autiomaan alla on
valtavat vesivarannot. Algerian ja Tshadin alla oleva vesimäärä on samaa suuruusluokkaa, kuin jos maat olisivat 75
metriä syvän järven peitossa. Libyan alla
on lähes 100 000 kuutiokilometriä vettä.
Tiedot on kerännyt Lontoon yliopiston ja
British Geological Surveyn tutkijat.
Vesimäärät sijaitsevat vetisissä maakerrostumissä. Päällekkäin olevat, vettä sisältävät maamassat ovat kuin pesusieniä, joiden huokoset ovat täynnä
vettä. Vesi jäi kerrostumiin noin 5000
vuotta sitten kun pintakerrokset kuivuivat haihtumisen vuoksi. Tämä pohjavesi liikkuu painovoiman ja vuoksiaallon (kuten meret) johdosta. Siksi se on
hyvin suodattunutta epäpuhtauksista ja
kelpaa puhtaana juotavaksi.17
Arvio siitä, että vetiset kerrostumat
ovat jääneet noin 5000 vuotta sitten pintakerrosten alle, sopii ajallisesti hyvin
Raamatun ilmoittamaan tapahtumaan
vedenpaisumuksesta.
Viitteet sivuille 110 - 128:

LUKU 7
Maakerrosten fossiileista
ja ajoituksesta
Afrikan pohjavesivarannot 2012.
Veden pitoisuus maakerrostumissa on
merkitty värein: Tumma lila = hyvin
runsaasti vettä, yli 20 litraa/sekunti.
Valkoinen = vähäinen vesimäärä.
Kerrostumien syntymishetkellä niiden on täytynyt olla veden peitossa. Tämäkin tukee koko maailmaa kohdannutta tulvateoriaa, jolloin vesimassat
liikkuessaan muodostivat vetisiä maakerrostumia.

1)Planetaarisia vyöhykkeisyyksiä ja maapallon pintaa muokkaavia prosesseja, Sininen planeetta http://www02.
oph.fi/etalukio/maantiede/kurssi1/index.html
2) Physics Letters 9.2.2011
3) Miettinen A., The Grand Design, Helsingin Sanomat, 2.9. 2010
4) Tähdet ja avaruus, Ursa. 9.7.2011, http://www.avaruus.fi/tahdet-ja-avaruus-lehti/lehtiarkisto/52011.html doc
5) The Milankovitch Theory, Earth’s Climate through Time, www. ffden- 2.phys.uaf. edu/212.../ website% 20text.
6) Vardiman L., Mantel Rotation and the Flood, Acts & Facts, Tammikuu 2008 s.6
7) Ruohonen H. A., Universal Theory of Earth´s Changing Crust, 2004, http://nimpal.net/Globe/index.html
8) Nielsen R. H., Ikiroutaa uhkaa suojasää, Tieteen Kuvalehti, 14 - 2008 ss. 66 -73
9) Kammonen T. J., Maapallo ei ole lähelläkään pyöreää, Uusi Suomi, 2. 4. 2011
10) Priemë A., Vuori luisteli uusille sijoille, Tieteen Kuvalehti 1 - 2007 ss. 72-73
11) Baumgardner J. R., Computer modeling of the large-scale tectonics associated with the genesis flood, 1994
by Creation Science Fellowship Inc, http://www.icr.org/research/index/researchp _jb_largescaletectonics/
12) Pälikkö K., Mihin miljoonien vuosien lisäaikaa tarvitaan, Taustaa 2, luku 20, ss. 102-105
13) Svennevig B., Elämän kirjo merenpohjan vuoristoissa, Tieteen Kuvalehti, 12 - 2001 ss.74-77
14) How did 75 whales end up in the desert? Daily Mail, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2063973/
Whales-desert-Prehistoric-bones-unearthed-Chiles-Atacama-desert.html#ixzz1vh8xOHCu
15) Morris, J. D., The Young Earth, Master Books, Green Forest, Arkansas, 1994, ISBN 0-89051-174-8.
16) Walker T., Geology and the Young Earth, Answering those ‘Bible-believing’ Bibliosceptics
by www.trueorigins.org
17) McGrath M., Huge Water Resource Found in Africa: World Bank Steps In? BBC World Service, 20.4.2012

Maakerrostumista kaivetaan fossileja, öljyä, kivihiiltä ja teollisuuden käyttöön mm. kalkkiveä. 1800-luvun puolivälistä alkaen on tieteelliseksi totuudeksi tarjottu ajatusta, että kerrostumat
ovat kasaantuneet hitaasti satojen miljoonien vuosien aikana.
Vuosiluvut ovat kasvaneet Darwinin kehitysopin vaatimusten
mukaan. Vuosien 1850-1950 välisenä aikana Maapallon ikä
on kasvanut 25 miljoonasta vuodesta 4500 miljoonaan evovuoteen. Todisteita miljoonien vuosien kehityksen vakuudeksi
ei ole löytynyt eikä ole keksitty menetelmää, jonka avulla
maakerrostumien ikä voitaisiin mitata.
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Fossiileja käytetään maakerrosten ikämäärittelyssä. Vastaavasti maakerrosten ikäarvioiden mukaan määritellään
niissä olevien fossiilien ikä. Molemmat arviointitavat tukevat toisiaan. Iän määrittelyssä ei siis ole pulmia. On vain
luotettava 1800-luvulla metrimitalla tehtyihin arvioihin
maakerrosten kulumis- ja kasautumisnopeuksista. Fossiilien ikämäärittely on kehitysopin kannalta keskeinen
asia. Charles Darwin tukeutui ystävänsä Charles Lyellin
ikäarviointeihin niin ehdottomasti, että sanoi kehitysajatuksensa kaatuvan, jos nämä Lyelin ikäarviot osoitetaan
vääriksi.
Tekstin fossiileja koskevissa ikäarvioinneissa ilmoitetut
miljoonat vuodet ovat evo-vuosia. Ne perustuvat evoluutioteorian edellyttämiin pitkiin aikajaksoihin, haamukausiin, joita maakerrostumista ei ole löydetty.
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Perusta Santiago-joen alueelta
on löydetty 23 miljoonaa evo-vuotta vanhoja hyönteisten fossiileja:
koppakuoriaisia, täitä, kärpäsiä (kuva alla) ja hämähäkkejä meri pihkasta.1 Meduusat (viereinen kuva)
eivät ole muuttuneet 500 miljoonassa evo-vuodessa. Utahissa Yhdysvalloissa kallion pinnassa todettiin
polttiaiseläimiin kuuluvan meduusan jättämä jälki, jossa näkyvät myös
pyyntilonkerot. Kiven iäksi määriteltiin 500 miljoonaa evo-vuotta.2

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorudon_skeleton.jpg

a) Kuvan hyönteinen ja ilmakuplat ovat säilyneet lähes vahingoittumattomina meripihkassa yli 23 miljoonan evo-vuoden ajan, varhaiselta myokaudelta.
b) Nykyinen ampiainen.
c) 100 miljoonaa evo-vuotta vanha mehiläisfossiili on hyvin yksityiskohtainen. Eläintieteen professori George Poinar Oregonin valtionyliopistosta löysi sen myanmarilaisesta
meri pihkasta. Fossiili on 100 miljoonaa
evo-vuotta vanha, 40 miljoonaa evo-vuotta
vanhempi kuin aikaisemmin tunnetut mehiläisfossiilit. Hirmuliskojen aikalaisena elänyt
mehiläinen muistuttaa nykyistä ampiaista.3
d) Dominikaanisen tasavallan meripihkalöytöjä, kuten viereinen skorpionikin, tehdään korkealla vuoristossa, jossa niitä täytyy kaivaa kalliokoloista. Kuitenkin löydön ikä, joka tässä tapauksessa on sovittu 15-45 miljoonaksi evo-vuodeksi, lasketaan siitä hetkestä kun meripihkan kappale huuhtoutui mereen. Löydön yläpuolella
olevista pienistä eliöistä etsitään sellaisia, joiden otaksutaan eläneen miljoonia evovuosia sitten. Kun sellainen löydetään, katsotaan taulukosta kuinka vanha kerros on.
Nämä taulukot laaditaan vanhojen taulukoiden perusteella. Tutkijat ilmoittavat, että
45 miljoonaa evo-vuotta vanhassa meripihkassa on löytynyt nykyisen sademetsän
1400 hyönteislajia muuttumattomina. Vain 70 lajia on tuntemattomia.4
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e) Kehitysopin mukaan 360 miljoonaa
evo- vuotta sitten eläneiden eliöiden
päällä pitäisi olla n. 100 km:n paksuudelta kerrostumia.
Kentin yliopiston Royal Mapes halusi päästä sekä ennätysten kirjaan että
saada nimensä kehitysopin oppikirjoihin. Hän nakutti irti Oklahoman kalliosta katkaravun fossiilin ja totesi että
se on 360 miljoonaa evo-vuotta vanha
- 115 miljoonaa evo-vuotta vanhempi kuin edellisen katkaravun löytäjän
yksilö. Kuuluisuutta lisää vielä se, että
uudella löydöllä on kymmenen jalkaa
- kuten nykyisin elävillä. Mitään varsinaista eroa ei siis ole.
Kalliosta ei voida mitata ikää eikä
myöskään fossiilista. Ikä on siis katsottava vanhoista ikätaulukoista, jotka on
laadittu yli 100 vuotta sitten arveluttavien oletusten perusteella.5
Mustekala saavutti lajinkehityksensä
huipun 99-93 miljoonaa evo- vuotta
sitten (viereinen kuva). Se ei ole lähes sadan miljoonan evo-vuoden aikana lainkaan muuttunut. Näin päättelee
Berliinin Vapaan yliopiston tutkija Dirk
Fuch tutkittuaan liitukautisessa kivessä säilynyttä fossiilia. Hänen mukaansa
kuolleet mustekalat häviävät muutamassa päivässä muiden suuhun. Hautautumisen on siis täytynyt olla nopea
tapahtuma.6
Edellä olevat esimerkit osoittavat,
että aikanaan meripihkaan tai ohueen
mutaan peittyneet niveljalkaiset, hyönteiset ja hyytelömäiset meduusat määritellään jopa 500-100 miljoonaa evovuotta vanhoiksi vaikka ne ovat nykyisten kaltaisia. Meripihka on kivettynyttä
pihkaa tai vastaavaa kasvin uutetta, joka
on peittynyt merenpohjan kerroksiin.
Sieltä sitä huuhtoutuu rannoille tai se
on säilynyt maakerrostumissa vuorien
muodostuessa. Tähän tutkijat lisäävät
vielä ikämääritteen: "20-100 miljoonaa
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evo-vuotta sitten kasvaneiden havupuiden pihkaa", tietäen hyvin, että ikäarviot ovat sopimusasia. Ei ole olemassa
mittalaitteita, jotka ilmoittaisivat milloin maapihka on syntynyt.
Meripihkan on arvioitu syntyneen
hernekasveihin kuuluvista suurista puista, joita ei suurikokoisina nykyään kasva. Tutkijat kertovat, että meripihkan
sisään kymmeniä miljoonia evo-vuosia
sitten jääneistä eläimistä ja kasveista
on eristetty DNA:ta ja eläviä bakteereja.7
Bakteerien perimä sijaitsee rengasmaisessa DNA-mole kyy lissä. Ne lisääntyvät suvuttomasti jakaantumalla,
jolloin alkuperäisestä solusta muodostuu kaksi tytärsolua. Bakteerit voivat

Saksassa, Hessenin osavaltion Messelissä sijaitsevasta öljyliuskekaivannosta löytyi runsaasti hyväkuntoisia
fossiileja. Niiden joukossa on nykyäänkin eläviä nisäkkäitä, lintuja ja matalan
veden eläimiä. Kerrostuma muistuttaa
Burges sin esiintymää. Hienojakoisen
maa-aineksen sisään joutuneet eliöt ovat

säilyttäneet hyvin muotonsa. Tässä kerrostumassa on mukana levä- ja planktonkasvustosta syntynyt öljy. Aluetta ehdittiin tuhoamaan vuosien 1859-1971 välisenä aikana juuri öljyn saannin vuoksi.
Runsaiden fossiilien vuoksi alue hyväksyttiin YK:n maailmanperintölistalle.8

jakau tua jopa kahdenkymmenen minuutin välein. Tämä siis koskee elävää
bakteeria. Eliön, kuten myös bakteerin
perimä alkaa hajota heti kuolemisen jälkeen. Jos tutkijat löytävät kopioitavaa
DNA-jaksoa tai eläviä bakteereita, on
kysymys korkeintaan tuhansien vuosien
aikamääristä - ei miljoonista. Kukaan tutkija tuskin vakavana väittää, että solujen
rakennusaineet, kiraaliset aminohapot ja
DNA:n typpiemäkset säilyvät suljetussa tilassa eheinä miljoonia vuosia. Tästä
pulmasta ei kuitenkaan välitetä koska
tutkijoiden on kaikessa julkaisutoiminnassaan tuettava evoluutioaatetta saadakseen nimensä ja asiansa julki.
Meripihkan nopea hajoaminen valon ja ilman vaikutuksesta jätetään myös
kertomatta. Pihka tummuu, lohkeilee ja
lopulta murenee.9
Ihmisten uskoa miljooniin vuosiin
vahvistavat lähes kaikki mediat. Suuri
yleisö ei osanne epäillä mm. seuraavan
tapaisia uutisia: "Ensimmäiset muurahaiset kehittyivät yli 120 miljoonaa evo-

vuotta sitten hyönteisistä, jotka olivat
ampiaisten kaltaisia.10 Hönninger-tutkijaryhmä löysi Maranon-joen laaksosta
3,7 km:n korkeudesta 65-145 miljoonaa
evo-vuotta sitten eläneen kalmarin fossiilin. Havaintojen mukaan se oli nykyisin elävän kaltainen."11

Miljoonia evo-vuosia vanhat,
nykyään elävät "fossiilit"
Molukkirapujen arvioidaan kehittyneen meriskorpioneista tai hämähäkeistä. Kehityksen välimuotoja ei tunneta. 445 miljoonaa evo-vuotta sitten
se saavutti kehityksensä huipun sillä
nykyisin elävät jälkeläiset eivät ole mainitusta ajasta muuttuneet. Sen voi todeta
molukkirravuista, joita elää yhä. Pelkästään Koillis-Yhdysvaltojen rannikolla
tavataan näitä elävinä 5-10 miljoonaa
yksilöä.12
"Eläviä fossiileja" on vuosien aikana
löydetty runsaasti. Tämä johtuu osin siitä,
että kerrostuneiden maalajien ikätaulukot
perustuvat yli 150 vuotta sitten laadittuihin
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Nykyisten merenrannikoiden ravintoketjuun kuuluu molukkirapu. Niitä löytyy samanlaisina myös maakerroksissa fossiileina. Kerrosten iäksi on määritetty 445
miljoonaa evo-vuotta.
luetteloihin, joissa kutakin maakerrosta
edustaa kerrostuman syntyhetkellä elänyt
eliö. Sitä, että eliö on edelleen mukana
nykyisessä ravintoketjussa, ei ole ollut
taulukon tekohetkellä tiedossa.
Nykyään näitä taulukkoon valittuja
eliöitä kutsutaan johtofossiileiksi. Niiden avulla määritellään kerroksen ikä ja
kerroksen perusteella määritellään siinä
olevien fossiilien ikä. Johtofossiileja on
merkitty viereiseen taulukkoon.
Ikätaulukoita tukemaan hyväksyttiin noin sata vuotta sitten havaitun
radioaktiivisuuden mittaus, jonka eri
vaihtoehtoja käytetään maakerrosten ja
kivilajien ikämääritysten varmentamiseen - vaikka kerrostuneiden maalajien
ikää ei voida niiden avulla määritellä.
(lisää: Taustaa 2/luvut15-18)
Miljoonien evo-vuosien lisäykset
kehitysaikoihin ovat vaikuttaneet myös
maakerrosten paksuuksien määrittelyihin. Noin 600 miljoonassa evo-vuodessa maakerroksia olisi kasaantunut yli
140 km:n verran. Esimerkiksi mainittu
molukkiravun elinkausi alkoi 450 miljoonaa evo-vuotta sitten. Maakerroksen
paksuuden niiden fossiilien päällä pitäsi
olla nyt noin 130 kilometriä. Kuka on
näin syvällä käynyt molukkifossiileja
kaivamassa?
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Kanadan Albertassa kaivetaan
maan pintakerroksista kehitysopin mukaan 95-85 miljoonaa
evo-vuotta sitten elä neiden
suurikokoisten saurusten fossiileja. Niiden tulisi olla - taulukon
mukaan - noin 30 km:n syvyydessä. Fossiiliesiintymät ovat
kuitenkin yleensä aivan pintakerroksissa. Niitä etsitäänkin
"pintaa potkimalla" - aivan samalla tavalla kuin "muutamia
miljoonia evo-vuosia vanhoja"
ihmisapinoitakin.
90-80 miljoonaa evo-vuotta
sitten elänyt
Triceratops

Fossiilitehtailua ja kansanhuvia

Darvinistien toimesta alkoi 1800-luvun
loppupuolella ihmisen ja eläinten kehitysvaiheiden etsiminen maakerroksista. Tämä johti kansainvälisestikin merkittävään fossiilimetsästykseen. Suuria fossiiliesiintymiä
löytyi runsaasti eri puolilla maailmaa. Fossiileja ostivat museot ja tätä kautta yhteiskunta osallistui kaivauskustannuksiin. Syntyi tuottoisaa fossiilikauppaa ja sen rinnalle
ns. asiantuntijat, jotka määrittelivät mihin
aikakauteen löydetty fossiili kuului. Samalla he antoivat uutuuksille niille kuuluvan
tieteellisen nimen. Innokkaimmat "asiantuntijat" palkkasivat kaivausryhmiä, joiden
löydöt toivat omistajalle mainetta, kunniaa
ja runsaasti tuloja. Viereinen kuva on tuottoisasta kaivauksesta Rancho La Breassa todennäköisesti 1900-luvun alussa.13
Joillakin alueilla on löytynyt ns. luukerrostumia, jotka muodostuvat kymmenien tuhansien suurten saurusten luista. Suuret
sauruslaumat ovat yhtä aikaa peittyneet lie-

tekerrosten alle. Myös vesieläimiä - matalan veden eliöitä ja kaloja - jopa miljoonia kaloja sisältäviä parvia - on löydetty
liejukerrosten alle hautautuneina. Ne ovat
todisteina suuresta tulvasta, joka peitti
maaeläimet maakerroksiin ja muokkasi
maaperän uudeksi kaikkialla maailmassa.
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V. 1878 belgialaiset hiilen kaivajat
törmäsivät fossiilikerrostumaan 322
m:n syvyydessä. Löytö sisälsi n. 40
suuren, noin 120 miljoonaa
evo-vuotta sitten eläneen
Iguanodon sauruksen
luut. Evoluutiotaulukon mukaan kerroksen olisi pitänyt
olla n. 45 km:n
s y v y y dessä.

Vuonna 1877 Morrisonin alueelta Coloradossa löytyi rikas fossii liesiintymä, jonka
hyödyntäminen aloitti myös
Amerikassa vauhdikkaan fossiili metsäs tyk sen. Kuuluisin
kilpajahti muodostui Edward
Copen (1840-1897) ja Othniel
Marshin (1831-1899) välille.
He rekisteröivät jatkuvasti
uusia nimiä viralliseen dinosaurusluetteloon vaikka eivät
aina tienneet kuuluivatko luut
jo aikaisemmin rekisteröidylle
läydölle. Nykyään yritetään
päivittää näitä listoja uusien
tutkimusmenetelmien avulla.

Nimikilpailua
Sauruseläimien kasvukauden oletetaan
olleen samantapainen kuin nykyisillä liskoilla ja kilpikonnilla - ne kasvavat koko
elinikänsä. Iän karttuessa niiden ulkomuodossa tapahtui muitakin muutoksia kuin
koon kasvu. Tähän ilmiöön on kiinnitetty
vasta nyt huomiota. Uusilla menetelmillä
on mahdollista tutkia fossiilien kudosrakenteita ja tätä kautta etsiä eläinten välisiä sukulaisuussuhteita. Tutkittavaa ja
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muutettavaa onkin paljon sillä maineen
ja rikkauden toivossa toimineet fossiilien
metsästäjät lisäsivät mielellään löytämänsä fossiilin uutena lajina viralliseen fossiililuetteloon. Samalla oma maine kasvoi ja
ostajaehdokkaiden määrä lisääntyi.
1860-luvulla tunnetuimpiin fossiilinmetsästäjiin kuuluivat yhdysvaltalaiset paleontologit Edward Cope ja Othniel
Marsh. Heidän alkaessaan fossiilien etsimisen oli hirmuliskoja luetteloitu viralli-

Dinosaurusfossiilien muodostamat kerrostumat voivat sisältää kymmenien tuhansien eläinten luut. Näitä suuria esiintymiä on mm. Pohjois-Amerikassa ja Kanadan
Albertassa. Merkittävää on, että näissä suurissa fossiilikerrostumissa on vain saman lajin edustajia. On arveltu, että valtavat laumat joutuivat jokien tulva-alueilla
lietekerroksiin ja lietevirrat kasasivat kaikki ruhot samalle alueelle, jonne ne sitten
hautautuivat. Tämä selitys ei kuitenkaan sovi niihin kerrostumiin, jotka koostuvat
miljoonista kaloista ja muista merieläimistä tai kasautumista, jotka sisältävät sekä
vesi- että maaeläimiä. Niiden syntymiseen on tarvittu suurten vesi- ja maa-alueiden
äkkinäinen peittyminen lietekerrosten alle. (Piirros kirjasta Prehistoric Life)

sesti vain yhdeksän eri lajia. Jokainen löydetty ja luetteloitu uusi laji ja sen löytäjä
merkittiin paleontologian historiankirjaan.
Kun fossiilit oli näin virallistettu, saattoivat
museot ostaa ne ilman riskiä omiin kokoelmiinsa. Tämä menettely lisäsi museoiden
välistä kilpailua. Eläinfossiilit - erityisesti
suuret sauruseläimet - olivat suuren yleisön kiinnostuksen kohteena, kuten nykyäänkin.14
Suuret kävijämäärät toivat museoille
merkittäviä taloudellisia resursseja uusien
fossiilien hankintaan. Tämä kiinnostuksen,
maineen ja rahan muodostama pyörre imai-

si mukaansa erilaisia yrittäjiä - ja samalla
innon sokaisemia paleontologeja. Marsh
ja Cope olivat merkittävässä roolissa tässä
vuosikymmeniä kestäneessä kilpailussa.
Alussa molemmat tutkijat olivat ystäviä mutta pian kilpailu fossiilivaltauksista ja rahakkaista ostajista käänsi tilanteen
katkeraksi kateudeksi, vakoiluksi ja osin
petolliseksi toiminnaksi. Kiivas etsintä ja
uusien löytöjen rekisteröinti lisäsi fossiililuettelon pituutta. Alussa luettelossa olleiden yhdeksän hirmuliskon perään tuli
näiden kahden paleontologin toimesta
uusia lajeja niin, että luettelo käsitti yli
140 uutta hirmuliskolajia ja lisäksi noin 1500 muuta sukupuuttoon
kuollutta eläintä.15
Molemminpuoliset syyttelyt ja paljastukset aiheuttivat lopulta sen, että museoiden ja viranomaisten toimesta perittiin
osin vilpillisesti hankitut varat ja fossiilit
valtion omaisuudeksi. Molemmat maineen ja kunnian sokaisemat miehet kärsivät lopulta taloudellisen vararikon ja nöyryytyksen alan ammattilaisten edessä.
Nykyään näitä yli 100 vuoden aikana
syntyneitä vinoutumia pyritään oikaisemaan. Saman saurusperheen eri ikäiset ja
nimiset jäsenet yhdistetään saman nimikkeen alle. Näin saurusnimikkeistö lyhenee merkittävästi.

1860-luvulta lähtien on fossiilien joukosta etsitty kehitysopin mukaisia kehityksen välimuotoja. Niitä ei ole löydetty. Sarjoja kuitenkin syntyy. Alla olevat saurukset ovat kehitysopin
taulukoiden mukaan eläneet: Triceratops =68-65, Nedoceratops =99-65 ja Torosaurus
=74-62 miljoonaa evo-vuotta sitten. Nykyisten luutukimuksen mukaan kysymyksessä

ovat saman perheen jäsenet.
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Puiden kasvurenkaat ennen vedenpaisumusta ja nykyään

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrified_wood_closeup_2.jpg

Kuvat A ja B ovat esimerkkejä fossiloituneesta eli kivettyneestä puusta, jossa voi
havaita leveitä kasvurenkaita.14 C on malli nykypuusta, jossa on selvästi erottuvat
vuosirenkaat.
Puut ja matalan veden metsät
mahdollisia kasvurenkaita. Ennen veVedenpaisumuksen yhteydessä puut, denpaisumusta puut kasvoivat nykyisiä
jotka joutuivat maakerrostumiin, hapet- kookkaimmiksi ja niiden kasvurenkaistomaan tilaan ja kovaan paineeseen joko sa ei ole vuodenaikojen aikaansaamia
16
muuttuivat kivihiileksi tai fossiloituivat vuosirenkaita.
kivettyneeksi puuksi. Niissä vesi on kul- Kiinassa löytyi kivihiilimetsä
jettanut puun orgaanisen aineksen pois,
ja puuaines on korvautunut erilaisilla miKiinasta läheltä Wudan kivihiilineraaliaineilla.
kaivoksia löydettiin hiilimetsäksi muutNykyisen puun vuosirenkaista voi- tunut noin 1000 m 2 alue. Tulivuoren
daan arvioida puun ikä. Vuosirenkaat tuhka oli peittänyt suometsän. Todenjohtuvat puun kasvuvauhdin muutoksis- näköisesti märkä tuhkapeite laskeutui
ta. Keväällä kasvukerros on paksumpi jo veden peittämälle alueelle, ja muokuin loppusyksyllä tai leudon talven ai- dosti tiiviin kerrostuman. Sen sisään
kana. Voidaan sanoa, että vuosirenkaat jäivät pystyssä seisovat puut. Nyt tutsyntyvät vuodenaikojen vaihtelusta.
kijoilla on mahdollisuus tutustua ennen
Jos erot vuodenaikoina ovat hyvin vedenpaisumusta olleeseen tyypilliseen
pienet eli koko vuoden on samanlai- kosteikkoalueeseen. Kehitysopin taulunen peruslämpö, ei vuosirenkaita syn- koiden mukaan metsän lasketaan kasvany. Tätä ilmiötä on pyritty selvittämään neen Permikaudella, noin 300 miljoonaa
tutkimalla myös kivettyneiden puiden evo-vuotta sitten.17
“Permikauden Pompeijiksi” nimettiin Kiinan
Wudan alueella kivihiileksi muuttunut metsä,
jonka tulivuoren vulkaaninen tuhka peitti vedenpaisumuksen yhteydessä.
Puiden lehvästöt, rungot
ja aluskasvillisuus ovat
säilyttäneet muotonsa
yksityiskohtia myöden.
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Paljastava hiili-14
Tiedemiesryhmä "RATE" (Radioisotope and the Age of The Earth) otti tehtäväkseen 1990-luvulla selvittää,
ovatko nykyisin ilmoitetut fossiilien,
kerrostuneiden kivilajien ja peruskallion
ikäarviot tieteellisesti päteviä vai perustuvatko ne tarkoitushakuisiin arvioihin.
Kahdeksan vuoden työn jälkeen, vuonna
2005, RATE-ryhmä antoi raportin, joka
sai monet miljooniin vuosiin luottavat
ymmälle.
Eräs tutkimusalue koski hiili-14-pitoisuuden mittauksia. Perusväittämän
mukaan ne orgaaniset aineet (joskus eläneet), jotka sisältävät radioaktiivista
hiili-14-iso toop pia (puoliutu misaika
5730 vuotta), eivät voi olla muutamia
kymmeniä tuhansia vuosia vanhempia.
Periaatteessa ne tutkimusnäytteet, jotka
sisältävät toistensa kanssa saman määrän hiili-14 isotooppia, ovat eläneet keskenään samoihin aikoihin.
Tutkittaviksi otettiin runsaasti näytteitä, joiden ikä oli jo aikaisemmin "virallisesti" määritelty ja hyväksytty. (Ikäky-

lyhenne mvs = miljoonaa vuotta sitten
Kehitysopin mukaan tri lo bii tit
kuolivat sukupuuttoon permikaudella,
noin 250 e v o - mvs
(maakerrosten paksuus
on 80-110 k m ) .
Samoin kävi
sau rus eläi mil le se kä hir mulis koil le, jotka
me neh tyi vät n.
65 evo-mvs. Trilobiittien fysiologiasta
lisää kirjassa: Taustaa
2/luku 26.

Hiilikauden kivettyneet tai hiileksi
muuttuneet kasvit ovat eläneet yli 300
miljoonaa evo-vuotta sitten.

symystä on käsitelty Taustaa-2 kirjassa mm.
luvuissa: 16, 17, 19, 31 ja 42.)

Mukana oli fossiileja jurakaudelta,
(206-144 mijoonaa evo-vuotta sitten maakerrosten paksuus 60-70 km) triaskaudelta hiekkakiveä (lähes 250 miljoonaa evo-vuotta sitten - maakerrosten
paksuus 75 km) sekä timantit, joiden ikäarvio on yli 3500 miljoonaa evo-vuotta
(alkumaapallo). Mannerliikkeiden alkaminen on ajoitettu timanttien ikäarvioiden avulla.
Radiohiilimittauksin on määritelty
myös muumioiden ikää. Kun niitä
verrataan hautapaikan esineiden
antamiin arvoihin, voi ero olla merkittävä, jopa 400 vuotta. Näin kävi
mm. Khufun pyramidin ja haudan
mittauksissa.

Kun RATE-tutkimuksissa kaikista
näistä löytyi radiohiiltä (14C) suunnilleen
sama määrä, voidaan perustellusti olettaa, että ne ovat peittyneet maakerroksiin
samoihin aikoihin - vedenpaisumuksen
yhteydessä. RATE:n tutkimuksista myös
Taustaa 2/luku 42.
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C:n syntyminen ilmakehässä. Maan magneettikentän avaruuteen ulottuva “suojakilpi” estää haitallisen kosmisen neutronisäteilyn pääsyä ilmakehään. Osa kosmisesta
säteilystä läpäisee suojakilven ja sen lähes valonnopeudella liikkuvat hiukkaset törmäilevät 9-15 km:n korkeudessa ilmakehän atomeihin, joista törmäyksen johdosta
irtoaa neutroneja. Neutroni törmää typpiatomiin,(14N = 7 +7) joka on ilmakehän
yleisin kaasu. Se jää atomin ytimeen. Iskun voimasta typpiatomin ytimestä lennähtää
ulos yksi protoni (kuva A). Näin syntyneessä uudessa atomissa on jäljellä enää 6
protonia. Neutronien määrä nousi yhdellä = 8 neutronia = 6+8= 14C. Koska hiilen
protonien määrä on 6, syntyy uudesta atomista hiiliatomi (6+8) 14, josta nimi hiili-14
=14C (kuva B).
Syntynyt 14C muuttuu takaisin typpiatomiksi. Sen yksi neutroni muuttuu protoniksi,
jolloin protoneja ja neutroneja on silloin molempia 7 (kuva C). Samassa yhteydessä
atomista irtoaa 1 neutrino (+-) (ei siis neutroni) ja elektroni (-).
14

Hiilen kiertokulku
Ennen 1800-luvun lopulla alkanutta
teollistumista hiilidioksidia oli ilmassa
noin 280 miljoonasosaa. Nykyisin sen
osuus on 387 miljoonasosaa. Vuotuinen
lisäys on noin 2 miljoonasosaa, joka lisäisi kokonaismäärän sadassa vuodessa
550 miljoonasosaan. Määrä olisi noin
kaksi kertaa suurempi kuin 1800-luvulla.
Kuvassa hiilidioksidimolekyyli. Normaalisti siinä on 6 protonia ja 6 neutronia.
Radioaktiiivisuus muuttaa näitä suhteita.
Radiohiilen määrä on hyvin pieni
kun sitä verrataan tavallisen 12C-hiilen
määrään. Se on välillä 8-12 x 10-11 =
0,000 000 000 0012 %. Ilmakehässä
hiili on hiilidioksidin muodossa (CO2 ).
Radiohiilen osuus suhteessa ilmakehässä olevaan tavalliseen hiileen on arviolta
vain 1:1018, joka on yksi triljoonasosa.
Pienestä määrästä huolimatta sen osuus
voidaan mitata massa spektrometrillä
(C-14 AMS-ajoitus).

Elollisen luonnon rakenteet muodostuvat kasvukauden aikana ja sisältävät
hiiltä. Hiili on eräs elämän rakennusaineista. Eliö saa sitä hengitysilman ja
ravinnon mukana. Kasvit muodostavat
fotosynteesin avulla auringon säteilyenergiasta, vedestä ja ilman hiilidioksidistä
glukoosia ravinnokseen. Muut elolliset
käyttävät ravintokierron jossakin vaiheessa tätä biomassaa ravinnokseen ja osallistuvat näin hiilen kiertokulkuun.

Jos ilmakehässä ei jatkuvasti tapahtuisi avaruussäteilyn vaikutuksesta uusien 14C-atomien syntyä, vähenisi niiden
osuus ilmakehässä tuhansien vuosien
aikana siten, että niitä ei enää havaittaisi. Kääntäen tämä tarkoittaa myös
alkutilannetta, jossa ei vielä ollut hiili
14-atomeja.
Nobel-palkittu tutkija Willard Libby kehitti v. 1947 menetelmän, jolla
voitiin mitata 14C-määrä. Samalla hän
laski kuinka kauan kestää, että ilmakehän nollatilanteesta (jolloin 14C-määrä
ilmakehässä oli 0) päästään tilanteeseen,
jossa ilmakehän radioaktiivisten atomien synty ja “haihtuminen” ovat tasapainossa. Laskelmien perusteella tähän
tarvitaan n. 30 000 vuotta.
Mittaustensa perusteella hän tuli
siihen tulokseen, että 14C-määrä kasvoi
25 % enemmän kuin mitä väheneminen
edellytti. Tämä tarkoitti sitä, että vasta
n. 70 % on saavutettu tavoitteellisesta
tasapainotilanteesta. Koska tutkijapiireissä uskottiin, että ilmakehä on ollut
olemassa miljoonia vuosia, hän oletti
laskeneensa väärin.18
Vuonna 1960 Libbyn ilmakehää koskevat 14C-mittaukset toistettiin. Uudelleen lasketut tulokset vahvistivat, että
Libby ei ollut tehnyt virhettä. Ilmakehän

14
C-pitoisuus ei vielä ole tasapainotilassa.
Tämä voi merkitä sitä, että: 1) Maan magneettikenttä on aikaisemmin ollut niin voimakas, että haitallinen kosminen säteily
ei ole tavoittanut ilmakehää, tai 2) Maan
ilmakehä on vielä nuori, alle 30 000 vuotta.
Kumpikaan olettamuksista ei tyydytä
tutkijoita ja siksi asiasta vaietaan. Se, että
14
C-määrä vaihtelee, on tunnettua. Sitä, että
magneettikentän voimakkuus muutamia tuhansia vuosia sitten olisi nykyistä suurempi,
ei haluta ottaa huomioon - vaikka kentän
voimakkuutta on seurattu vuodesta 1829 ja
mittaukset puoltavat kentän jatkuvaa heikkenemistä.
Mittausten mukaan Maapallon magneettikentän voimakkuus puolittuu 1400
vuodessa. Magneettisuus olisi mitattujen
arvojen perusteella nyt vain noin 37 % siitä,
mitä se oli 2000 vuotta sitten ja vain 1/32 osa
siitä mitä se olisi ollut n. 5000 eKr.18A

Hiili-14-mittausten luotettavuus
Jos aikaisemmin mainittuja 14C-pitoisuuden vaihteluja suhteessa tavalliseen hiileen ei oteta huomioon, vaikuttaa se eniten
silloin kun 14C-mittauksia käytetään iänmääritykseen.
Hiilidioksidin (CO2) määrä ilmakehässä on ollut keskimäärin 280 miljoonasosaa,
mutta nykyään se on noussut 387 miljoonasosaan - lisäys on 38 %.
Ennen vedenpaisumusta CO2-määrä on ollut fossiilitutkimusten mukaan
nykyistä suurempi, jolloin vastaavasti
14
C-suhde 12C:sta on ollut pienempi.
Vedenpaisumuksen yhteydessä maakerrosten alle jäi suuret määrät kasvillisuutta
ja planktoneliöstöä. Tämä pienensi hiilen
määrää luonnonkierrossa ja samalla hiilidioksidin (= hiilen) määrä ilmassa vastaavasti muuttui. Nykyään fossiilisten
polttoaineiden käyttö on lisännyt hiilidioksidin määrää. 1950-60 luvulla tehdyt ydinkokeet vastaavasti muuttivat
säteilyn määrää sekä ilmakehässä että
ravintokierrossa.
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on nostanut lämpötilan korkealle ja sen
purkaustuottena syntyneitä heliumatomeja oli zircon-kiteessä vielä runsaasti
jäljellä. Tämä aktiivinen purkausjakso
on tapahtunut 5680 + 2000 v. sitten eikä 1,5 miljardin evo-vuoden aikana.
Purkaus aiheutti todennäköisesti vedenpaisumuksen aikana sen, että maan
kuoressa ja sen alla olevat vedet kuumenivat, aiheuttivat voimakasta painetta
ja lopulta purkautuivat maarepeämistä

B

A

rikkoen maankuoren mannerlaatoiksi.
Nämä heliumia koskeneet tutkimukset
varmistivat prof. Melvin A. Cookin
(1911–2000) tutkimukset, joissa todettiin, että maaperässä lämpöä tuottavasta
radioaktiivisesta hajoamisesta syntyvä
helium puuttui ilmakehästä. Tämän perusteella voitiin päätellä, että Maapallo
on ilmakehineen hyvin nuori.20 (Enemmän aiheesta Taustaa 2 - luku 31)

Mihin uskoa iän määrittelyssä
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RATE-tutkimusten yhteydessä todettiin, että 14C esiintyi jonkin verran jo luomishetkellä peruskalliossa. Siksi mm. syvällä kallioperässä olevassa timantissa esiintyy
14
C-atomeja ja sille voidaan määritellä ikä. Hiilidioksidin määrä ilmakehässä on
ollut alkutilanteessa nykyistä suurempi. Taulukossa on vertailtu hiilidioksidin määriä
ennen vedenpaisumusta ja nykyään. Koska 14C-määrää verrataan 12C-pitoisuuteen, on
iänmäärittelyssä otettava huomioon tämän suhteen erilaisuus nyt ja ennen vedenpaisumusta. Taulukossa otetaan esimerkiksi yhden 14C-atomin ympäröimät 12C- atomit.
Ennen vedenpaisumusta 12C-määrä oli kymmenkertainen yhtä 14C-atomia kohden.
Alueella (laatikossa A) ennen vedenpaisumusta, on sama määrä 12C-atomeja kuin
suuremmalla nykyisellä alueella (laatisossa B). 14C-atomeja on A:ssa huomattavasti
vähemmän. Ikätaulukossa ennen vedenpaisumusta ollut alkutilanne vastaakin nykytaulukossa lähes 23000 vuoden ikää vaikka näyte on mittaushetkellä tuore.

Radioaktiivinen energiapurkaus
Saksalaiset porasivat vv. 1987-1994
aikana yli yhdeksän kilometrin syvyyteen. Siellä vallitsi 270 celsiusasteen
lämpötila.19 Lämmön energialähde on
radioaktiivinen hajoaminen.
Yhdysvalloissa Los Alamosin alueella suoritettiin 1970-luvulla peruskallion syväporausta. Usean kilometrin syvyydestä nostetussa porausjätteessä oli
runsaasti uraanipitoisia zircon -kiteitä.
Näitä tutki tri. Robert Gentry jo vuonna 1982. Hän totesi, että kiteissä oli
jäljellä runsasti heliumatomeja, joiden

määrä vastasi uraanin noin 1,5 miljardin vuoden hajoamisaikaa. RATE-tutkimusryhmä (ICR) jatkoi tutkimuksia ja
julkaisi v. 2005 yhteenvedon siitä, onko heliumatomien siirtyminen kiteestä
poikkeuksellista. Tämän selvittämiseksi
ryhmä mittautti heliumin poistumisnopeuden useissa kiihdytinlaboratorioissa.
Mittausten tulokset osoittivat, että heliumin irtoaminen kiteestä oli normaalia
eri lämpötiloissa. Runsas jäljellä olevien
heliumatomien määrä osoitti sen, että on
tapahtunut voimakas purkausjakso, joka

Tirolin Ötzi-vuorelta vuonna 1991
löytynyttä kuivunutta ja muumioitunutta miestä on tutkittu tarkasti (myös
kun on arvioitu kuolinhetkeä). Ötziksi
nimetyllä miehellä oli metsästysvarusteet mukana. Ihon alta löytynyt nuolenkärki antaa viitteitä todennäköisestä kuolinsyystä. Ötziä pidetään hyvänä esimerkkinä Euroopan asukkaasta
3300-luvulla eKr.21
Ötzin iän määrittely on osoitus siitä, että käytetyt ikämittarit ja arkeologiset laskelmat eivät ota huomioon
14
C-ajoituksen epätarkkuuksia eivätkä
vedenpaisumusta todellisena tapahtumana. Maakerrosten sisältämät todisteet (jotka ovat kaikkialla nähtävinä) ja arkeologiset löydöt eivät tue pitkiä ajanjaksoja
eikä hidasta vaiheittaista kehitystä - kuten
aikaisemmin olen todennut.

Kertautuvat virhearvioinnit

Tiedeyhteisön yleinen kanta Maapallon tutkimukseen perustuu alkuräjähdysteoriaan. Siksi mm. Maapallon
ilmasto-olosuhteiden syy- ja seuraussuhteita mitataan pitkän aikajakson tapahtumina. Niinpä viralliset - hyväksytyt - ilmaston arviointitaulukot lähtevät
oletetusta 55 miljoonaa evo-vuotta sitten vallinneesta tilanteesta.22
Kun ennusteet tulevista ilmastonmuutoksista perustuvat kymmenien miljoonien
vuosien muutoshitauteen, voidaan vain ar-

vailla, kuinka suuri virhe syntyy kun muutokset ovatkin tapahtuneet vain muutaman
tuhannen vuoden aikana.

Mitokondrio-DNA:n rappeutuminen
Geneettisin tutkimuksin on todettu,
että kaikki tällä hetkellä elävät ihmiset
ovat "lähisukulaisia", geneettisesti samanlaisia. Samoin on todettu, että kaikilla on yhteiset, joitakin tuhansia vuosia sitten eläneet alkuvanhemmat.
Samaan aikaan tutkimusraportit kertovat, että ihmisen perimä rappeutuu - ei
siis kehity - yllättävän nopeasti. Professori J. Sanfordin mukaan vanhemmilta
siirtyy seuraavaan sukupolveen keskimäärin 60 mutaatiota, joista osa on
haitallisia.23 Erityisesti tämä rappeutuminen on voitu todeta mitokondrioiden
toimintahäiriöinä, ja ne johtuvat mutaatioista.24
Mitä ovat mitokondriot? Ne ovat
solun sisällä toimivia energiaa ja läm-
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Ihmisen sukupolvien määrän
tutkimista Y-kromosomin avulla
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Kaaviokuva solusta, jossa A kuvaa mitokondriota, joita solussa voi olla useita. Ne
toimivat solussa energian ja lämmön tuotantokeskuksina. B kuvaa solun omaa tumaa,
jossa sijaitsee DNA eli eliön perimä.
pöä tuottavia toimintakeskuksia. Niitä
on solun sisällä, ihmisen solutyypistä
riippuen, sadasta useimpiin tuhansiin.
Jokaisessa on noin 16 600 emäksen mittainen rengasmainen DNA-molekyyli,
jonka vuoksi se on monipuolinen ja vaikuttaa laajasti emäsolun kokonaistoimintaan. Se on mm. koko kehon kattava energiansiirrosta ja lämmöntuotosta vastaava
verkosto. Emäsolun tuman geenistä 5-10
% ohjelmoi mitokondrioon ohjautuvia
valkuaisaineita.25
Erikoista mtDNA:n kohdalla on se,
että molekyyli periytyy lähes ainoastaan
äidiltä. Toinen ominaisuus on ohjelman
korjausmekanismin puuttuminen. Tuman
DNA:ssa oleva korjausmekanismi korjaa
lähes kaikki kopioinnissa tai muuten syntyneet virheet. Tämä ominaisuus puuttuu
mitokondrioilta. Kun siis mm. soluun energiaa ja lämpöä tuottavaan mtDNA-soluun
tule mutaatio, eli toimintaa haittaava virhe,
se jää vaikuttamaan kokonaistoimintaan
pysyvästi. Näitä virheitä jäljittäen on arvioitu milloin kaikkien ihmisten kantaäiti todennäköisesti eli. Tiedetään, että mutaationopeus ei ole vakio, vaan voi vaihdella
suuresti elinolosuhteiden mukaan. Siksi
kantaäidin syntymähetki voidaan vain
haarukoida 300-1000 sukupolven sisään.

Miten mtDNA-virheet vaikuttavat?
Esimerkiksi diabetes, migreeni, Alzheimerin ja Parkinsonin taudit johtuvat
mtDNA-häiriöistä. Myös Björnstadin
syndrooma, MELAS (lihassairaus, enkefalopatia, laktaattiasidoosi ja aivoverenkiertohäiriöt), keskushermoston
rappeumataudit ja dementia kuuluvat
oireluetteloon. Mutta tässä ei ole vielä
kaikki. Nykyiset tutkimukset ovat todenneet, että mitokondrioiden vauriot
voivat vahingoittaa mitä kudosta tahansa. Oireisiin kuuluvat silloin maksavauriot, anemia, verkkokalvon rappeuma,
sydänlihassairaus, munuaistiehyeiden
vauriot tai erilaiset hormonaaliset häiriöt. Lisäksi tulevat ne monet oireet,
jotka johtuvat siitä, että solukot kärsivät energian puutteesta.
Mitokondrio, pienestä koostaan huolimatta, on vahva todiste siitä, että ihmisenkin rappeutuminen on nopeaa eikä
voida ajatella, että mtDNA-ohjelmaan
olisi kasautunut virheitä miljoonien
vuosien ajan - kuten ihmisen evoluutio edellyttäisi. Nooan perhe kantoi jo
perimässään näitä mtDNA:n toimintaa haittaavia mutaatioita ja hänen vaimonsa ja poikiensa puolisot siirsivät ne
eteenpäin.

Ihmisen DNA:ssa on 23 kromosomiparia. Viimeisen parin muodostavat mm. sukupuolen määräävät kromosomit X ja Y. Jos
parivalintana on XX, munasolusta kehittyy
naispuolinen ihminen. Jos valitaan XY, sikiöstä kehittyy mies. Erikoista tässä on se, että
vain miehen siittiösolussa on Y-kromosomi.
Naisen munasolusta se puuttuu.
Y-kromosomisto koostuu toistuvista
DNA-jaksoista, jotka kyettiin avaamaan
luettavaan muotoon vuonna 2003. Ne ovat
alttiita mutaatioille. Niillä on kuitenkin
alhaisempi mutaatioherkkyys kuin mitokondriolla.26
Aikaisemmin otaksuttiin, että Y-kromosomissa on toimivia geenijaksoja vain
45 ja loput ovat ns. roska-DNA:ta, jolla
ei ole merkitystä.27 Vuoden 2012 alun
geenikartoissa esitellään kuitenkin jo 344
toimivaa geeniä.28 Mieskromosomeissa
muuntelu on nopeaa, jopa 600 emäsparin
ero voidaan havaita isän ja pojan välillä.
Mutaatioherkkyys on lähes kaksinkertainen muihin kromosomeihin verrattuna.
Tästä johtuu se, että miehen perimän
muun telua voidaan seurata Y-kromosomin muutosten perusteella – samalla
tavalla kuin mitokondriota seuraamalla
saadaan perimäketju äidin puolelta.
Yllättävä tulos saatiin Y-kromosomiin liittyvässä tutkimuksessa, jossa tutkittiin 38 eri puolilla maailmaa asuvaa,
eri etnisiä ryhmiä edustavaa miestä. Heidän Y-kromosomistonsa oli yhteneväinen - eroja ei havaittu. Tämä tarkoittaa
sitä, että evoluutiota ei ole ehtinyt tapahtua muutamassa tuhannessa vuodessa.
Tutkijat arvioivat, että kantaisämme eli
noin 350-500 sukupolvea sitten. 29
Toinen merkittävä havainto koskee
DNA:n ALU–jaksoja. Ne liittyvät RNA:n
kopiointitehtäviin (Taustaa 2/luku41), jossa ALU:n noin 300 emäsparin jaksot toimivat avustavina elementteinä. Ihmisen DNA

Y-kromosomi on kooltaan neljännes X-kromosomin koosta. Sen merkitystä nykyisenä
tasa-arvokautena usein vähätellään - ainakin
länsimaissa. Nykytutkimukset asettavat sen
merkityksen kuitenkin aivan uudelle tasolle.
Onhan se vaikuttavana tekijänä jokaisessa
miehen solussa.

sisältää noin miljoona ALU –jaksoa. Se,
että nämä jaksot toimivat edelleen ehyinä
lohkoina, on osoitus niiden nuoresta iästä.30
Kehitysopin mukaan Y-kromosomi
syntyi vahingossa 200-300 miljoonaa evovuotta sitten. Australialaisen La Troben
yliopiston Jennifer Gravesin mukaan X- ja
Y-kromosomit olivat alunperin identtinen
X-kromosomipari. Sitten tapahtui haitallisia mutaatioita ja kehittyi Y-kromosomi.
Sen jälkeen siitä tuli tarpeettomien ja
rappeutuvien geenien kaatopaikka ja koko olemassaolonsa ajan se on kutistunut
kutistumistaan. Se on menettänyt jo 97
prosenttia geeneistään.31 Sukupuolien olemassaolo on kehitysopin kannattajille suuri
pulma. Uusi pulma-alue löytyi kun tutkijat
huomasivat, että ympäristön vaikutukset
yksilöön heijastuvat seuraavaan sukupolveen. Tämä epigeneettinen periytyminen
on hankittujen ominaisuuksien periytymistä - lamarckismia. Nyt oletetaan jopa, että
epigeneettinen periytyminen voi tapahtua
proteiinin välityksellä. 1940-luvulla uskottiin, että perimä siirtyy juuri proteiinien välityksellä. Kun DNA-löydettiin,
hylättiin myös tämä "vanhentunut" käsite.
Uus-darvinistinen evoluutioteoria ei hy-
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väksy hankittujen ominaisuuksien periytymistä. Se on sattumanvaraiselle kehittymiselle vastakkainen ilmiö ja näin teoriaan
sopimaton.
Tämä todettu ympäristön vaikutuksen
siirtyminen perimän välityksellä seuraavaan sukupolveen on hämmentänyt tutkijoita. On ehdotettu jopa evoluutioteorian
osittaista hylkäämistä, joka on mahdotonta
- uskontoa ei voida muuttaa. Siksi on ehdotettu käsitettä laavennettavaksi evolutiiviseksi synteesiksi (extended evolutionary
synthesis)32 Newsweek julkaisi 26.1.2009
tutkijoiden havainnon vesikirpun kyvystä
määritellä seuraavan sukupolven ominai-

suuksia. Tämän mukaan olosuhteet, joissa
vanhemmat ovat eläneet, valikoivat perimässä olevia vaihtoehtoja siten, että uusi
sukupolvi on paremmin sopeutunut vallitseviin olosuhteisiin.
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LUKU 8
Kadonneiden alkuihmisten
metsästys
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Satuja aikuisille
Lähes kuukausittain joudumme lukemaan tai katsomaan uutiskuvia löydöistä
ja tutkimuksista, jotka koskevat ihmisen
oletettua miljoonien vuosien aikaista kehitystä. Kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu ihmisfossiilien tuntija, professori
Marvin L. Lubenowin mielestä kehitysopilliset kertomukset ihmisen esihistoriasta ovat kuitenkin vain satuja aikuisille.1
Kehitystarinat ovat niin muokattuja,
että niiden kertojatkin uskovat niihin.
Alkuihmisten fossiilien metsästys ja niihin liittyvät tutkimukset tarjoavat työtä
monelle tutkijalle. Mukana on myös satoja harrastaja, jotka puolittain maaten
tutkivat pölyistä maan pintaa etsien luun
sirpaleita. Jotkut niistä sitten valikoidaan
miljoonia vuosia vanhoiksi esiasteisen ihmisen fossiileiksi.

Tieteen säännöt
Tieteen säännöt eivät voi koskea ihmisfossiilien tutkimista koska:
- Löytöä ei saa kyseenalaistaa (se pidetään piilossa ja vain valumalleja esitellään).
- Näytteet eivät läpäise tarkkaa tieteellistä
tutkimusta, koska löytäjä voi kieltäytyä
lisätutkimuksista.
- Niitä ei luovuteta ikämäärittelyyn –
esim. hiili-14-mittauksiin.
- Niiden merkitys perustuu yleensä vain
tukiryhmän lausuntoihin ja hankittuun
julkisuuteen.
- Ei ole olemassa mitään toistettavaa koetta, jonka avulla evoluution voisi varmistaa todeksi. Siksi väite, että evoluutio
on totta, on saman arvoinen kuin väite,
että evoluutio ei ole totta.
Kalifornian yliopiston Sherwood L.
Washburin näkemys: ”Saattaa olla hyödyllisempää pitää evoluutiotutkimusta
enemmänkin pelinä kuin tieteenä.”1A

Evoluutiokuoro
Evoluutionäkemys tarvitsee taakseen ns. asiantuntijakuoron. Se lausuu
kuorossa: Evoluutio on totta, on totta!
Mikäli joku kuoroon valittu tutkija tai
asiantuntija ei suostu antamaan evoluutiota tukevaa lausuntoa, hän joutuu
eristetyksi yhteisöstään ja menettää yhteisön hänelle suomat etuisuudet. Hänet voidaan myös listata epäluotettavien
joukkoon. Tämä merkitsee mm. sitä, että
hänen on vaikea saada uutta työpaikkaa.
Tästä seurannasta myöhemmin lisää.
Salailut ja ennen löydön julkistamista tehdyt ”sopimukset ja kaupat” etujen
jakamisesta kuuluvat ihmisfossiilien
markkinointiin. Tiedeyhteisön suojeluksessa ovat ne tiedejulkaisut, jotka tukevat
omilla toimillaan evoluutioidean markkinointia. Nämä julkaisut saavat myös
ensimmäisten joukossa uutisaineistot,
joiden sisällöstä lähettäjä ottaa vastuun.
Näin lehdet voivat vapaasti julkaista erilaisia tarinoita tieteenä.

Fossiilien metsästys
Ihmisfossiilien etsintä on kallista ja
aikaavievää, vaikka vapaaehtoisia, seikkailun haluisia on tarjolla avuksi. Jonkun täytyy etsinnät rahoittaa ja jonkun
edun mukaista on, että tuloksia syntyy.
Tästä on hyvänä esimerkkinä Leakeyn
perheen toimintamalli. Aina kun talou-
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Maata potkimalla ja haravoimalla etsitään kehitysopin mukaan miljoonia vuosia
sitten eläneiden alkuihmisten luita. Kuivat sääolosuhteet ovat otollisia luiden kuivumiselle niin, että ne voivat säilyä useita satoja, jopa tuhansia vuosia tunnistettavina.
Ardin julkaiseminen (ks. sivut 156-157) oli alan kansainvälinen mediatapahtuma.
Piirros on tehty julkaistujen etsintäkuvien perusteella. Joen pohjaa innostuivat monet
vapaaehtoiset vuosien kuluessa harjaamaan ja raaputtamaan. Näin tehdään lähes
kaikissa arkeologisissa tutkimuksissa, kun maanpinnasta etsitään jälkiä aikaisemmasta asutuksesta. Kysymyksessä on silloin satojen ja tuhansien vuosien historian
avaaminen ja arvioiminen. Käytetäänkö maanpinnan haravointiin samoja välineitä,
jos etsitään yli 4 miljoonaa evo-vuotta vanhoja luita? Ardin tapauksessa ne eivät
olleet edes kivettyneinä vaan hauraita, eläinten tallaamia ja kuivuneita luita joen
kuivuneessa pohjassa. Onko joen uomakin ollut kuiva 4 miljoonaa evo-vuotta? - Usein
ihmiset haluavat hyväksyä todeksi uskomattomia tapahtumia.
delliset vaikeudet alkoivat, löytyi uusi
ihmisfossiili. Siitä saadulla julkisuudella
ja tuloilla tultiin toimeen aina seuraavaan
löytöön saakka.
Kun Louis Leakeyltä kysyttiin, miten
on mahdollista, että hän löysi niin paljon
fossiileja, hän vastasi: ”Siihen tarvitaan
vain onnea.” Hän kertoi, että Darwin
väitti ihmisen kehittyneen Afrikassa, ja
hän halusi todistaa tämän näkemyksen
oikeaksi.2
Usein ihmisfossiilit eivät ole todellisia kivettymiä. Fossiilin määritelmä kuuluu: Fossiileja syntyy kivettyminä kun

jonkin eläimen kovat osat, kuten luiden
tai kuoren rakenteet, ovat korvautuneet
mineraaleilla. Kivettymästä ei voida
määritellä sen ikää. Se määritellään sen
kerrostuman perusteella, josta fossiili on
peräisin. Maakerrostumien ikä voidaan
vastaavasti arvioida siinä esiintyvien
fossiilien perusteella. Todellisuudessa
fossiilien ikä on sopimuskysymys. Kun
luu ei ole kivettynyt, se maatuu maan
sisällä. Maan pinnalla kuivissa olosuhteissa luu haurastuu hitaasti ja muuttuu
pehmeäksi, pulverimaiseksi. Jos luun
ulkopinta kivettyy, voi sen sisällä säilyä
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pehmytkudoksia useita tuhansia vuosia.
Tästä on esimerkkinä 1990-luvun lopulla tutkija Mary Schweitzerin löytämät
Tyrannosaurus rexin luuytimen pehmytkudokset ja veren punasolut.4
Kun ihmisfossiileja etsitään maata
potkimalla, ei voida edes olettaa, että
löydetään todellisia, oikeita fossiileja.
Fossilien etsijät, jotka hyväksyvät ihmisen kehitysopillisen taustan, joutuvat
hyväksymään myös opin eri ihmisrotujen kehityksestä, kehityopillisen eriarvoisuuden ja siihen liittyvän rotuopin.

Ihmisen kehitys, eriarvoisuus ja
evoluutio
Eräs ihmisen pahuuden ja vallanhalun ilmenemismuoto on ollut orjuus. Valloittajien etuna kaupunkivaltioiden ajoista lähtien on ollut "oikeus" joko tappaa
hävinneet tai ottaa sopiva osa vallatuista
orjiksi. Orjakulttuurin juuret ovat siis
ihmisen historian alussa. Kreikkalaiset,
roomalaiset jne. nostivat valtioittensa hyvinvointia orjatyövoiman avulla.
Kun vaihtoehtona oli kuolema, alistuivat valloitetut omasta alkuperäisestä asemastaan riippumatta orjuuteen.
1500-luvulta lähtien orjakauppaa lisättiin
ryöstämällä mustia afrikkalaisia vapaita ihmisiä työvoimaksi. Mm. katolinen
kirkko käytti orjia ollessaan mukana uusien mantereiden valloituksissa.
1700-luvun loppupuolella orjanomistajat joutuivat uuteen tilanteeseen, kun
orjuutta vastustava abolitionistinen liike
syntyi. Orjuutta ryhdyttiin kritisoimaan
sen epäinhimillisyyden vuoksi. Orjuutta puolusteltiin sillä, että neekerit eivät
olleet ihmisiä samassa mielessä kuin valkoihoiset. Helpoin tapa puolustaa orjuutta olikin rotuun ja rotueroihin viittaaminen. (lisää: Taustaa 2 luku 43)
Erasmus Darwinille (1731-1802) annettiin vuonna 1767 suuri määrä Englannin kanavaverkoston tunneleista kai-

vettuja fossiileita tutkittavaksi. Näiden
perusteella hän otaksui, että eläimet ovat
kehittyneet. Hän julkaisi vuonna 1794
kirjan evoluution toiminnasta: Zoonomia, or the Laws of Organic Life. Runoilijana tunnettu Erasmus oli Charles
Darwinin isoisä ja arvostettu tutkija Englannin tiedeyhteisössä.
Vuonna 1798 T. R. Malthus julkaisi
teoriansa väkiluvun kasvun ja ravinnontuotannon ja elämisen mahdollisuuksien
kasvun välisestä suhteesta. Tämä teoria
liittyy näkemykseen elinkelpoisuuden
ja lisääntymisen suhteesta, joka periaatteessa on perusta valinnalle - myöhemmin Darwinin ideoimalle luonnonvalinnalle.
Kun nuori Charles sai pestin Beagle
-laivalle, oli hänellä tavoitteena tuoda
isoisänsä opin mukaisesti eläinnäytteitä
matkaltaan. Mukana hänellä oli Charles
Lyellin ensimmäinen maakerrosten syntyyn liittyvä teos, Principles of Geology
(1833), jonka ideaan pitkistä aikajaksoista Darwin perusti oman teoriansa lajien
synnystä. (lisää Taustaa 2, luvut 20 ja 21)
1800-luvun alussa lisääntynyt kannatus eri rotujen kehityskaaresta ja valkoisen rodun ylivertaisuudesta loi pohjaa kehitysopin hyväksymiselle. Kun
Darwin julkaisi teoksensa Lajien Synty
(1859) tuli rotuopista tieteellisesti todistettu teoria.

Apu orjakaupalle ja rotuerottelulle
Kansainväliseen tietoisuuteen tuotu kehitysoppi oli suuri apu niille, jotka
toimivat orjakaupan piirissä ja niille,
joille orjat olivat tärkeä työvoimaresurssi. Samassa asiayhteydessä hyväksyttiin
myös alkuperäiskansojen eriarvoisuus
eurooppalaiseen rotuun verrattuna. Tämän saivat kokea uusien mantereiden
alkuperäiskansat, joilta evättiin kaikki
inhimilliseen elämään kuuluvat oikeudet sekä oikeus omistaa maata. Rodun
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Mustaihoisten Tasmanian aboriginaalien kansanmurha 1800
-luvulla kuuluu järkyttävimpiin tapahtumiin ihmiskunnan
historiassa.Valkoisen rodun
kiihko (pääosin eurooppalaiset)
jalostaa ihmiskuntaa, kehitysopillinen usko alempien rotujen
eläimellisyyteen ja vallanhalu
olivat perussyyt julmiin toimiin.
Saman kohtalon koki myös osa
Australian mantereella asuneista alkuperäisheimoista. Australian pääministeri Kevin Rudd
pyysi helmikuussa 2008 maan
alkuperäisväestöltä anteeksi
Britannian 200 vuotta kestäneitä vääryyksiä alkuperäiskansaa
kohtaan.
perusteella oli kansoja kohdeltu kaltoin
jo aikaisemminkin. Tunnetuin kansanryhmä, joka on koko historiansa aikana
joutunut vainon kohteeksi ovat juutalaiset.
Tasmanian aboriginaalien saamaa
kohtelua Darwin selitti: "Kun sivistyneet kansakunnat tulevat kosketuksiin
barbaarien kanssa, niin kamppailu on
lyhyt...Voimme nähdä miten maan viljeleminen voi monella tapaa olla kohtalokasta villi-ihmisille, sillä he eivät
voi tai eivät halua muuttaa tapojaan."5
(Taustaa 2 - luvut 6 ja 38)
Royal College of Surgeons keräsi yli
10 000 tasmanialaisen luurankoa ja pääkalloa kokoelmiinsa. Erasmus Darwin oli
mukana kaivamassa esiin tapettujen ja haudattujen tasmanialaisten ruumiita. Ne täytettiin ja asetettiin näytteille Englannissa.6
Näytteet olivat tärkeitä mittauksia
varten. Tulosten perusteella luetteloitiin
niitä mitta-arvoja, joiden perusteella voitiin määritellä ihmisen rodullisia eroja ja
paikkaa ihmisen kehitysketjussa. Viimeinen tasmanialaisen näyte poistettiin
vuonna 1975.7

Ylirotu ja kansantuho
Arjalaisen ylirodun käsitteen toi saksalaisten tietoon Ernst Haeckelin toiminta
darvinismin hyväksi. Hänen Monismioppinsa levisi hänen teoksensa; Maailmanarvoitukset (Welträtsel, 1899) kautta eri puolille maailmaa. Hän sai saksalaiset uskomaan, että he olivat arjalaisia
ja kuuluivat kehitysopillisesti kaikkein
kehittyneimpään rotuun.
Tämä sosialidarvinistinen ajattelu
oli perustana Hitlerin omaksumalle filosofialle. Hän sai Saksan kansan taakseen
toteuttamaan rotuhygieniapolitiikkaa,
jossa yhteiskunnan alaluokkiin, sairaisiin ja vammautuneisiin sekä muun
rotuisiin voitiin kohdistaa rajoittavia ja
eliminoivia toimenpiteitä. Erityisen vainon kohteena olivat juutalaiset ja mustalaiset. Sitä mukaan kun natsien valta
kasvoi ja levisi valloitusten myötä muualle, toteutettiin samaa vaino-ohjelmaa
myös näissä maissa.

Vainot kommunistisissa maissa

Stalinin vainot alkoivat Neuvostoliitossa 1930-luvun lopulla hänen vahvistaessaan valta-asemaansa. Kommu-
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Kansallissosialismin rotuopin taustalla oli Ernst Haeckelin kehitysopillinen usko arjalaisen rodun ylivertaisuudesta. Hitlerin
valtaanpääsyn jälkeen alkoivat alempirotuisten vainot, jotka
päättyivät järjestelmällisiin kansallisten, etnisten, uskonnollisten
ja muiden ryhmien kansanmurhiin 1930- ja 1940-lukujen aikana. Erityisen vainon kohteiksi eri maissa joutuivat juutalaiset,
mustalaiset, kehitysvammaiset ja toisinajattelijat.
Juutalaisia tapettiin 5 -7 miljoonaa, joista noin kolme miljoonaa
surmattiin tuhoamisleireillä.
Arvio Hitlerin rotuvainojen aikana
menehtyneiden määrästä on 11
miljoonaa ihmistä.
Neuvostoliitossa
sisäisten toimien
uhrit vv. 1917-1958
nousivat yli
57 miljoonaan.
(Maksimow P.,Kuoleman
kentät, Kanava n:o7/2011,
ss.58-59)

nistisen ideologian yksi peruspilareista
on kehitysopillinen näkemys ihmisestä
ja luonnosta. Maatalouskokeiluissa, vainoissa ja kansansiirroissa Neuvostoliitossa menehtyi arvioiden mukaan noin
30 miljoonaa kansalaista, joukossa suuri
määrä juutalaisia.
Kuuluisaksi nousi biologi Trofim Lysenko, joka toteutti Stalinin sovelluksessa darvinistista luonnonvalintaoppia ja
sovellettua lamarcksimia maanviljelyyn
vuosina 1927–1964. Ei tarkoin tiedetä,
kuinka paljon tämän kokeilun vuoksi
kuoli nälkään ihmisiä Neuvostoliitossa. Se tiedetään, että kun myös Kiinassa
otettiin vainot ja kehitysopin ideat käyttöön, nälkään kuoli noin 35 miljoonaa
kiinalaista ja muissa vainoissa menehtyi
noin 30 miljoonaa.

Rotuhygienia muualla
Amerikkalainen paleontologi E. D.
Cope hyväksyi darvinistisen rotuopin
ja määritteli 1800-luvun lopulla mm.
kallon muodon perusteella neljä ihmisen alarotua: värilliset rodut, naiset,
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etelämaalaiset sekä ylärodun joukossa
oleskelevat alaluokat (mm. irlantilaisten
alaluokka).8 Valkoihoiset amerikkalaiset
eivät vastustaneet rotuoppia ja noudattivat lainsäädäntöön perustuvaa lakia eri
rotujen eriarvoisuudesta 1960-luvulle
asti. Siinä ihmisiä eroteltiin rodun perusteella jokapäiväisessä elämässä kuten
koulutuksessa, julkisissa kulkuvälineissä, hotelli- ja ravintolapalveluissa tai
asumisessa.
Saman tapaista käytäntöä toteutettiin
Apartheid-nimisenä laillisena rotuerotteluna Etelä-Afrikassa vuodesta 1948
vuoteen 1991. Muutos tasa-arvoiseen
kohteluun on ollut molemmissa maissa hidasta. Edelleen oletetaan, että mm.
älykkyydessä on rotujen välillä eroja.
Tästä on esimerkkinä suomalaisen
emeritusprofessori Tatu Vanhasen tutkimukset v. 2011. Niiden mukaan ..."eri
rotujen väliset älykkyyserot ovat geneettisiä. Koska älykkyyserot selittävät
kansojen menestystä, poliitikkojen ja tutkijoiden pitäisi hyväksyä se, että suuret
kehityserot ovat pysyviä eivätkä väliai-

Mikä on ihmisen mitta? 1800-luvulla lähetystyössä Afrikassa
olleet kertoivat kääpiökansoista, joita eli
eri puolilla viidakkoa. Miesten pituus
oli 80-120 cm. Heitä
elää siellä edelleen.
Samoin Afrikan heimojen joukossa on
paimentolaisia, joiden
keskipituus on noin 2
m. Raamatussa kerrotaan jättiläiskansasta: "Näimmepä siellä
jättiläisiäkin, Anakin
jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme
mielestämme kuin heinäsirkkoja; sellaisia
me heistäkin olimme." (4 Moos. 13:34) Nykyisin tiedetään, että ihmisen pituuskasvu
on hyvin vahvasti geenien säätelemää. Suomalaistutkijatkin ovat osoittaneet, että
LYN28B ja LIN28B-geeneillä (ihmisellä kaksi eri muotoa) on merkittävä rooli ihmisen pituuskasvun säätelyssä. 8A Kun pienessä populaatiossa (vert. heimo/kieliryhmä)
on vallitsevana muutos mainitussa geenissä, on tuloksena pitkäkasvuiset, kookkaat
jälkeläiset. Sama pätee kääpiökasvuisuuteen. Indonesiasta löytyi v. 2003 eri saarilta
pienikokoisten ihmisten luita ja naisen kallo. Hänen pituudekseen arvioitiin metri.
Tieteen Kuvalehti 15/2008 kysyy: "Olisiko ihmisellä ollut rinnakkaislaji, pienikokoinen
ihminen?" Täytyy vain ihmetellä sitä, kuinka lukijoita johdatetaan evoluutioajatteluun.
Artikkelin kirjoittajat eivät ehkä tiedä, että myös aikanaan kansanmurhan kokeneet
tasmanialaiset aboriginaalit olivat pienikokoisia.
kaisia, Vanhanen katsoo. Köyhyyskin on
luonnonvalinnan tulos, osa luonnon monimuotoisuutta." 9 Usein käytetään Raamattua selittämään afrikkalaisten mustien heikompaa asemaa muihin nähden.
Jumala rankaisi Haamin poikaa hänen
Nooaa kohtaan osoittamansa julkeuden
tähden: "Kirottu olkoon Kanaan, olkoon
hän veljiensä orjain orja." Vielä hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa.
Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan
olkoon heidän orjansa." (1 Moos. 9:25-27)

Haamilla oli neljä poikaa ja tämä kirous
koski vain yhtä heistä. Yleensä Jumalan
kirous jatkui enintään neljänteen sukupolveen asti. Kielten sekoituksen jälkeen
myös Kanaanin sukuhaara hajosi kieliryhmiin. Emme tiedä vaikuttaako kirous
jossain kansanryhmässä tänään. Emme
myöskään tiedä missä nämä jälkeläiset
asuvat vai onko sukuhaara jo hävinnyt.
Mainitun Raamatunkohdan perusteella
ei voida tukea rotuerottelua, orjuutta tai
alentaa afrikkalaisen mustan väestön asemaa muihin nähden. Jumala loi ihmiset
yhdenvertaisiksi, samanarvoisiksi.
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Kallosta katsottuna
Ihmisen fossiilien keräilystä ja niiden
käytöstä darvinismin todisteina on tietoa Taustaa 1 -kirjan, sivuilla 32-27 sekä
Taustaa 2 -kirjan luvuissa 3, 28 ja 30.
Oppikirjoissa suurin todistusvoima ihmisen miljoonien vuosien kehittymiselle on
pantu kallon muodolle ja aivojen koolle.
Aivojen koon katsotaan olevan suhteessa
älyyn ja kehityksen tasoon. Vastaavasti
oletetaan, että pieniaivoinen on älyllisiltä
kyvyiltään heikompi kuin isopäinen. Jos
tämä ajatuskulku hyväksytään, on hetulavalas kymmenen kertaa meitä älykkäämpi ja taitavampi. Sillä on samalla tavalla poimuuntuneet aivot kuin ihmisillä,
mutta kymmen kertaa suuremmat. Vastaavasti Raamatussa annetaan ihmisille
ohje: "Mene, laiska, muurahaisen tykö,
katso sen menoja ja viisastu. Vaikka sillä
ei ole ruhtinasta, ei päällysmiestä eikä
Ihmisen kehitysopillinen järjestys ulottuu noin 7 miljoonan
evo-vuoden taakse.
Pääasiallinen luokitusperuste on
aivojen koko ja kasvo-osan muoto. Ikämäärittelyssä käytetään
kaikissa tapauksissa tutkijoiden
kehitysopillista näkemystä. Ikä
on siis sopimusasia. Ikämäärittelylle täytyy saada virallinen
hyväksyntä ennen kuin se julkaistaan ja luetteloidaan. Tämä
johtuu siitä, että itse kallosta ei
voidan mitata kuin hiili-14-ikäarvio. Sen mittausrajat liikkuvat
500-50 000 vuoden välillä. Tämä
ei riitä niille, jotka etsivät miljoonia vuosia vanhoja fossiileja
todisteeksi ihmisen kehityksestä.
Löydetyt ihmisfossiilit pidetään
holvistoissa niin, ettei kukaan
pääse niitä kuvaamaan tai tekemään niistä ikämittauksia.

hallitsijaa, se kuitenkin hankkii leipänsä
kesällä ja kokoaa varastoon ruokansa
elonaikana." (Sananl. 6:6) Missä siis on aivojen merkityksen mitta? Siinä mihin ja
miten niitä käytetään. Nykyään aivoja
pidetään monimutkaisena verkkona, jonka kapasiteetti on suurempi kuin koko
maailmanlaajuisen Internet-verkoston.
Ihminen käyttää normaalitoiminnoissa
vain pienen osan aivokapasiteetistaan.
On laskettu, että ihmisen aivot, joiden
koko on noin puolet aivojen keskikoosta - siis noin 700 cm3, riittävät käsittelemään aistien tuoman informaation ja
ihmisen jokapäiväiset toimet. Tämä on
mielenkiintoista, koska neljä miljoonaa
kehitysopin vuotta sitten elänyt Homo
habilis olisi toiminut keskuudessamme
normaalin nykyihmisen tavoin (kallon
kuva taulukossa).
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Ihmisen alkukoti:
Vanha näkemys = A
Muutettu näkemys = B
(Tieteen Kuvalehti 4/2012)

Kallojen taulukointi iän mukaan
Ihmisfossiilien paikka kehitystaulukossa
riippuu monesta tekijästä - ei pelkästään
aivojen koosta. Kääpiökasvuisen nykyihmisen kallon paikkaa olisikin vaikea määritellä ikätaulukossa. Vain osa
ihmislöydöksistä on mineralisoituneita siitäkin huolimatta, että löytöpaikka tätä
edellyttäisi. Mutta tätä ei oteta huomioon, sillä se olisi eräs vakuuttavista todisteista luiden nuoresta iästä. Samasta
syystä löydöksiä ei anneta julkiseen iänmääritykseen esim. hiili-14-mittauksiin.
Professori Marvin L. Lubenow tuo esiin
kirjassaan Myytti apinaihmisistä, kiista
fossiilien ajoituksesta, kuinka muuttuvia
ikämääritykset ovat. Esimerkiksi hän ottaa Homo rhodesian, jonka ikä muutettiin useaan kertaan:
- Vuonna 1921 Arthur Smith Woodwardin mukaan kallon ikä oli 11 000 vuotta.
- Vuonna 1962 Carlton Coonin arvio oli
samalle kallolle 40 000 vuotta.
- Vuonna 1973 Richard G. Kleinin arvio
oli 125 000 vuotta.
- Vuonna 1999 Ian Tattersalin arvio tuki
ideaa "Ulos Afrikasta" ja oli 300 000 400 00 vuotta. Näin 82 vuoden aikana
kallo vanheni 350 000 vuotta.

Eeva ei ollut rasisti
1980-luvulla pyrittiin eroon sosiaalidarvinismin huonosta maineesta.
Luotiin nykyaikaisiin geenitutkimuksiin
perustuva Mitokondrio-Eeva. Idean mukaan tämä kaikkien ihmisten kantaäiti

Voidakseen poistaa rotuopin haitalliset vaikutukset, on alkuihmisen kotipaikkaa muutettu useaan
otteeseen. Nykyinen käsitys
on kai vahingossa muokkautunut siten, että alkukoti osuu samoille alueille
johon Raamatun mukaan
Nooan arkki pysähtyi.
eli noin 200 000 vuotta sitten Afrikassa
vaikuttaneen pienen alkuihmispopulaation jäsenenä. Tämä populaatio oli Homo
erectus -haaran jälkeläisiä. Siksi tämä
kantaäiti sai nimekseen Afrikan Eeva.
Nämä nykyihmisen kaltaiset esivanhempamme lähtivät Afrikasta noin 150
000 evo-vuotta sitten valloittamaan muuta maailmaa. He hävittivät tapaamansa
muut alkuihmiset pysyen geeniperimältään ehjänä - ei siis syrjähyppyjä.
Tutkimukset Afrikan Eevasta julkistettiin v. 1987 Nature-lehdessä n:o 325.
Niiden sanottiin perustuvan naisen mitokondrio-DNA:n tutkimuksiin. Tutkijoiden mukaan he olivat onnistuneet
määrittelemään tietokoneilla molekyylikellon antamat ikäarviot. Niiden perusteella Afrikan Eeva oli tieteellinen
tosiasia.
Vastaväitteitä esitettin pian tiedon
julkaisemisen jälkeen. Tutkijat eivät olleet tienneet, että tulos oli riippuvainen
siitä järjestyksestä, miten tietoja syötettiin koneeseen. Toisenlainen syöttöjärjestys antoi aivan toisenlaisia arvoja. Pian alan asiantuntijat ja -lehdistö julistivat, että tutkimustulokset olivat "roskaa"
ja että idea Eevasta on kumottu. Tässä
yhteydessä nousi keskusteluun DNA:ssa
olevat mutaatiot. Miten tutkijat voivat
tietää mikä osa DNA-ketjusta on ehjää
ja missä on mukana mutaatioita? Kuka
voi sanoa millainen oli ihmisen alkuperäinen DNA-ohjelma?
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Ardin löytäjä (1993) Tim White näytti
kuinka pieninä kappaleina hauraat luusirut olivat joen pohjassa. Piirroksessa
on lähes kaikki julkaistut luut; kerätty kokoelma vuosien etsimisen tuloksena. Kesti 15 vuotta saada yli 1,5 km:n matkalta
joenuomaa kerätyistä luunkappaleista
kokoon yksi 4,4 miljoonaa evo-vuotta
vanhaksi arvioitu apinan ja ihmisen välimuoto. Kukaan ei ole kertonut kuinka
paljon vuosien haravoinnin tuloksena tuli
muita luita ja 4,4 miljoonaa evo-vuotta
vanhoja jätöksiä ja miten ne erotettiin
"oikeista" luista.
© KIMMO PÄLIKKÖ

Tositarina Ardista
Vuonna 1993 Kalifornian yliopistossa toimiva Tim White oli etsimässä
ryhmänsä kanssa ihmisfossiileja Etiopiassa. Joen uomasta he löysivät seitsemäntoista hammas-, kallo- ja muuta
luun tapaista fossiilia. Löydölle annettiin nimi, joka kuului Australopithecusryhmään. Vuonna 1995 luista kerrottiin
Nature-lehdessä. Silloin luunsiruille oli
annettu nimeksi Ardipithecus ramidus,
koska haluttiin tehtä tästä uusi, ihmisen
kehitykseen liittyvä merkittävä löytö.
Vuonna 2000 Pittsburgin yliopiston edustajat Ian Tattersall ja Jeffrey
Schwartz pyysivät nähdä ja kuvata fossiilit. Kaksi vuotta myöhemmin heille
ilmoitettiin, että he voisivat käydä niitä
katsomassa Etiopiassa. Tutkijat matkustivat Etiopiaan tutkimaan näitä yhdeksän vuotta piiloteltuja fossiileja. Kahden
päivän ajan he yrittivät päästä tutustumaan niihin, mutta tuloksetta. He palasivat takaisin edes näkemättä Ardiksi
nimetyn fossiilin osia.
Yhdeksän vuotta myöhemmin, lokakuussa 2009, AAAS:n (American Association for the Advancement of Science)
avustamana, suurena mediatapahtumana
esiteltiin 4,4 miljoonaa evo-vuotta sitten elänyt apinan ja ihmisen välimuoto
ARDI.10

Evoluutio on totta!
Tutkimustuloksen pätevyyden takasivat lausunnoillaan tarkoin valitut 47 asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Mediaväelle jaettiin runsas aineisto ja löydöstä
tehty multimediaesitys vakuutti, että nyt
oli löydetty ihmisen ja apinan välimuoto.
Itse löydöstä kerrottiin yksityiskohtia:
Löydetty aineisto käsitti 125 luunpalasta, jotka oli käsin haravoitu Awashjoen keskijuoksun alueelta. Ensin löytyi (1992) lapsen leukaluu, hammas ja
muutamia luunkappaleita. Kaksi vuotta
myöhemmin eräs etsijöistä löysi luunkappaleen kivenheiton päästä paikasta,
josta oli löytynyt hampaita. Tutkijat liikkuivat kontaten ja ryömien vierekkäin
etsien lisää. Eläimet olivat sotkeneet alueen tallaten luut kappaleiksi. Sattumalta
alueen reunalta löytyi sääriluun osa sekä
murskautuneen kallon ja lantion osia.
Luunsiruja löytyi useiden metrien alueelta. Osia löytyi jopa 1,5 km:n päässä
toisistaan ja osa niistä kuului noin 35
eri yksilölle. Jotkut luun kappaleista oli
upotettava kipsiin. Ne olivat liian hauraita muuten käsiteltäviksi.

Ihmisessä on 206 luuta - ARDI koottiin 125 luunsirusta. Siitä tehtiin välimuoto,
joka muistutti sekä kiipeileviä että käveleviä kädellisiä. Luun kappaleista olisi voitu
myös rakentaa simpanssin luuranko. Silloin Tim White ei olisi saanut nimeään evoluutiotiedemiesten rinnalle, eikä rikastunut. AAAS ei olisi ollut rahoineen ja asiantuntijalausuntoineen takaamassa kunnon mediatapahtumaa evoluutioasialle. Monet
tiedelehdet olisivat jääneet ilman hyvää ja myyvää artikkelia. Kuvittajat eivät olisi
saaneet elaantoonsa runsasta lisää. Kun edut ja haitat punnitaan, voidaan todeta,
että evoluutio-idea tuottaa hyvin sekä rahaa että mainetta. Miksi siis sitä ei käyttäisi
hyväksi? Useat alan tutkijat eivät hyväksyneet Ardia ihmisen välimuodoksi vaan
apinaksi. Esteban E. Sarmiento kirjoitti näkemyksensä aiheesta Science-lehdessä10A ja Rex Dalton Naturessa.10B

Valitut sirut
Luunsirut puhdistettiin mikroskooppia käyttäen maa-aineksesta. Tämän
jälkeen kappaleet kuvattiin leikekuvina
digitaaliseen muotoon. Työ kesti 15 vuotta ja se tuli hyvin kalliiksi. 125 luunsirusta koottiin lopulta hominidin luuranko, jonka muodoksi tehtiin simpanssin
ja ihmisen naaraspuolinen välimuoto.
Se sai nimekseen ARDI. Päätettiin, että
löytö liittyi ihmisen evoluutioon ja sen
esivanhemmat kuuluivat sukuhaaraan,
joka erosi 6-8 miljoonaa evo-vuotta sitten simpanssien haarasta. Lisäksi ilmoitettiin, että luut olivat olleet 4 miljoonaa
evo-vuotta maan sisällä, ennen kuin ne
pulpahtivat näkyviin joen pohjaan. Tämä
mitattiin siten, että löytö oli kahden tuhkakerroksen välissä - vaikka olikin joen
uoman pohjassa. Näiden tuhkakerrosten
iät mitattiin radioaktiivisen argon-iso-

toopin hajoamisen perusteella. Ikäarvion
tarkkuudeksi väitetään +- 500 vuotta.
Ardi oli kehitysoppia tukevan tiedejärjestön AAAS:n vastaisku aikaisemmin
ilman heidän lupaansa julkistetuille ihmisfossiileille:
- 5.12.2000 Martin Pickfordin ilman lupaa julkistamalle 6 miljoonaa evo-vuotta sitten eläneelle Millenniumin ihmiselle, jonka reisiluu julkaistiin kansainväliselle lehdistölle. Kuva etsinnästä on
sivulla 149. (Enemmän tietoa:Taustaa
2 luku 15)
- 19.5.2009 J. Hurumin esittelemälle 47
miljoonaa evo-vuotta sitten eläneen ihmisen alkumuodolle, IDA:n fossiilille.
(Taustaa Liite B)
Ardin saamasta runsaasta julkisuudesta rohkaistuneena paleoantropologi
Lee Berger julkisti oman vuonna 2007
tekemänsä löydön.
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1,8 miljoonaa evo-vuotta sitten eläneen punahuulisen A. sedipa -rouvan muotokuva on
taiteiltu ihmisen ja simpanssin väliin. Ne osat kasvoissa, joita ei voida kallosta nähdä,
tehdään ihmismäiseksi kuten korvat, huulet, sieraimet, nenänpää, silmät luomineen,
karvapeite jne. Vasemmalla simpanssi ja vieressä A. sedipan kuva, joka on tehty julkisuuteen annetun kuvan perusteella. Kuvilla luodaan uskoa ja epäilyä.

A. sedipa apinaihminen
Koiraansa Afrikan Johannesburgin
pohjoispuolisella alueella taluttanut Lee
Bergerin poika Matthew huomasi kivenmurikan, josta pilkisti luu. Isä huomasi
heti, että kyseessä oli solisluu, leukaluu
ja yksi hammas. Kun Lee Berger laskeutui luita sisältävään kuoppaan, irtosi
seinästä kaksi hammasta, jotka hän sai
lennossa kiinni. Kuopan pohjan luista
koottiin mm. naisen koko oikea käsi sekä pojan kallo. Tämän Australopithecus
sedipan -löydön luut määriteltiin noin
1,8 miljoonaa evo-vuotta vanhoiksi ja
ne julkistettiin keväällä 2010.
Luiden perusteella kyseessä oli noin
30 kg:n painoinen nainen sekä suunnilleen saman kokoinen poika. Aivojen
koko oli hieman suurempi, kuin aikalaisilla yleensä. Kallon muotokin oli
ihmismäinen. Luita vertailtiin entisiin
löytöihin 100 piirteen osalta ja todettiin, että sedipa viittasi enemmän Homo

erectukseen eli pystyihmiseen kuin Afrikan etelänapinaan. Siksi tehtiin päätös,
että A. sedipa oli ihmissuvun suora edeltäjä, toisin sanoen kantamuoto. Näin siis
kantamuoto löytyi ja päätös oli helppo.
Tietenkin tästä sovittiin mm. AAAS:n
kanssa ennen julkistamista - saatiin välttämätön taustatuki sille, että on kysymyksessä vakavasti otettava tiede, osa
ihmisen varhaishistoriaa.

Perimästä apua??

Aikaisemmin ikä- ja sukulaisuusarviot tehtiin kädellisten anatomian
pohjalta. DNA antaa tietoa biologisista
ominaisuuksista. Sanotaan, että käyttökelpoista DNA:ta saadaan hyvinkin
vanhoista löydöistä – vaikka DNA:n
ikäkestävyyttä ei tiedetä.
Max Planck -instituutin johtaja Svante Pääbo ja hänen tutkijaryhmänsä on
selvittänyt 300 000-400 000 evo-vuotta
sitten ihmisen sukupuussa oman oksansa saaneiden nyky- ja neandertalinihmi-

sen sekä jo 5-7 miljoonaa evo-vuotta
sitten ihmisen kehityslinjasta eronneen
simpanssin geneettisiä eroja. Miten tämä on mahdollista?
Analyysissä on tullut esille vain 78
muuntunutta geeniä. Perimää vertailemalla on saatu näyttöä siitä, että osa henkisiin kykyihin vaikuttavista geeneistä
muuntui sen jälkeen, kun lajit olivat lähteneet omille teilleen11.
Yleisesti on tiedossa, että esimerkiksi faraoiden DNA ei ole säilynyt niin
hyvin, että sitä voitaisiin tutkia. Kuolleen DNA-tiedosto hajoaa hyvin nopeasti pieniksi osiksi eikä sitä sen jälkeen
voida verrata ehjänä säilyneeseen. Jos
näytteestä saadaan erotettua luettavaa
DNA-nauhaa, ei näyte voi olla tuhansia
tai miljoonia vuosia vanhaa. Tätä ei lukeva yleisö aina tiedä.

Ihminen, mutatoitunut apina?
Simpanssin geenejä tutkimalla yritetään saada selville mikä meni pieleen
kun mutatoituneesta apinasta kehittyi
ihminen. Tiedeartikkelin mukaan ihminen on joutunut maksamaan nopeasta
Tieteen Kuvalehti, joulukuu 2010

kehittymisestä geenivirheinä (mutaatioina), jotka ovat syynä moniin ihmiselle tyypillisiin sairauksiin. Simpanssilla
ei näitä sairauksia esiinny koska lajin
kehitys ei ole ollut niin nopeaa ja näin
virheitäkin on vähemmän.12
Aihetta käsittelevässä artikkelissa oletetaan, että simpanssilla ja ihmisellä on sama alkumuoto. Millainen on siis se otus,
joka on geeneiltään virheetön? Evoluution
idea perustuu virheisiin DNA-tiedostossa.
Ne ja sattuma vievät kehitystä eli evoluutiota eteenpäin. Mitä siis ajatella? Jos ihmisen perimässä esiintyvät mutaatiot ja geenivirheet poistetaan, ollaan virheettömässä
ihmisessä, Aadamin kaltaisessa - vai onko
tuloksena simpanssi? Sopeutuminen ei tarkoita kehittymistä eikä luonnonvalinta vie
asiaa eteenpäin - ylöspäin. Parhaan valinta
säilyttää parhaan perimän. Näin laji pystyy
mahdollisimman kauan säilymään lähellä
alkuperäistä olomuotoaan.

Asiaa vaikka naarmuista
Etiopiassa Afarin alueelta löytyi
kaksi luun kappaletta, joissa havaittiin
muutama naarmu (lehden aukeamasta
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kuva ohessa). Fossiilien metsästäjä näki
heti, että luista voidaan tehdä kannattava
juttu. Sen mukaan 3,4 miljoonaa evovuotta sitten eläneen Lucyksi-nimetyn
apinaihmisen kaveri oli jo silloin käyttänyt työkaluja. Niiden jäljet olivat selvästi nähtävissä luiden pinnoissa.
Apinathan käyttävät tänäänkin mm.
kiviä työkaluinaan. Kun media saatiin
uskomaan, että luut olivat miljoonia
vuosia vanhoja, tehtiin asiasta juttu, jo-

ka pantiin kansainväliseen levitykseen.
Tietenkin alan lehdet tekivät jutusta suuren uutisen tajuamatta, että varsinaista
uutisaihetta ei edes ollut. Hyvin kuvitetulla uutisella pyrittiin vahvistamaan
lukijoiden evoluutiouskoa. Kun on kysymyksessä tiedelehdistö ja yleinen media, voi vain ihmetellä kuinka matala
kynnys on uutisaiheille silloin, kun ne
kertoavat tarinoita ihmisen ja apinan välisistä sukulaisuussuhteista.

Missä kaikki ihmisen välimuodot ovat?
Nykyiset, koko maapallon väestönlaskuun perustuvat arviot ja tilastot
noudattavat suunnilleen samaa ajanmääritystä kuin ihmisen historiaa tutkivat
arkeologit. Aika-arviot alkavat tapahtumista noin 3000 vuotta eKr.
Ensimmäinen varsinainen väestön
määrän kartoitus tapahtui Rooman valtakunnassa noin 500 eKr. ja sitä toistettiin viiden vuoden välein. Myös Kiinassa suoritettiin väestönlaskentaa roomalaiseen tapaan. Väestömäärän kartoituksen
taustalla oli verojen määrääminen ja samalla se kontrolloi aluehallinnon rehellisyyttä.13 Todennäköisesti kukin hallitsija
aivan kaupunkivaltioiden synnystä lähtien
piti laskua alaisistaan. 1200-luvulla eKr.
käski Jumala Mooseksen laskea Egyptistä
lähteneiden israelilaisten määrän: "LaskeViereinen väestönkasvun käyrä vuodesta
noin 3000 eKr. vuoteen 2000 jKr. on
yleisesti hyväksytty ja käytetty. Siinä arvioidaan, että vuonna 0 ihmisiä olisi ollut
noin 300-350 miljoonaa. Otaksutaan, että
Vedenpaisumuksen jälkeen väestömäärä
kasvoi nopeasti ensimmäisen 500 vuoden
ajan. Kieliryhmien sekoituksen jälkeen
perhe- ja sukukunnat hajaantuivat eri
puolille maailmaa. Kaupunkivaltioiden
syntyä seurasivat valloitukset ja sodankäynnit, joiden seuraukset hidastivat
väestön kasvua.

kaa Israelin miesten lukumäärä perhekunnittain ja suvuittain ja merkitkää muistiin
jokaisen nimi." (2 Moos. 30:12; 4 Moos. 26:2)
Jeesuksen syntymään liittyi myös
väestönlaskenta: "Ja tapahtui niinä
päivinä, että keisari Augustukselta kävi
käsky, että kaikki maailma oli verolle
pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa
Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät
verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa." (Luuk. 2:1-3) Augustus eli 63 eKr.
- 14 jKr. Tämä verollepano on ollut ajallisesti tärkeä kiinnekohta historiallisen
Jeesuksen olemassaololle.
Hiili-14-ajoitukseen perustavat arkeologiset ikäarviot vievät tapahtumia aina
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vuoteen 4500 eKr. Jo 1960-luvulla nobelisti Willard Libby (hiili-14-ajoituksen
keksijä) totesi, että arkeologien arvioimat vuosilaskelmat olivat yli 600 vuotta
suuremmat kuin kalibroidut mittausajat.
Tämän jälkeen on useiden uusien arkeologisten löytöjen perusteella voitu todeta,
että Raamatussa mainitut tapahtumat aikamääritteineen pitävät paikkansa.
Ajan ja väestön määrittelyssä ovat
tärkeinä todisteina olleet alkuaikojen
historiatietoa sisältäneet, hautalöytöjen
ja kaupunkiraunioiden kaivausten yhteydessä löytyneet savi- ja kivitaulut - kuten
kirjan alkuosassa tuli hyvin esille.
Kokonaisaika väestön laskulle on perustellusti siis noin 5000 vuotta. Eivät
arkeologiset löydöt eivätkä historiaan
liittyvät tiedot vie meitä ajanlaskussa
kauemmaksi.
Paleontologit, jotka tutkivat ihmisen
ja maailman uskottua kehityshistoriaa
ovat toista mieltä. Heidän mielestään ihmisenkin kehityshistoria vie miljoonien
vuosien taakse.

Missä ovat alkuihmiset?
Olen lyhyesti aikaisemmissa luvuissa tuonut esiin tapahtumia ja väittämiä
kehitysopin mukaisen historian tapahtumista, jotka liittyvät ihmisen alkumuodon ilmestymiseen maapallolle ja oletuksiin miljoonien vuosien tapahtumista.
Nyt, vuonna 2012, väestön kokonaismäärä on n. 7 miljardia ja väestön kasvu
on keskimäärin 1,1 %. Korkein se on ollut Zimbabwessa, 4,3 %.14
Alkuihmisten populaatioiden koosta
ja niiden kasvusta ei yleensä anneta kuin
arvauksia. Asiaa on hyvin vaikea käsitellä. Kun puhutaan kehitysopillisesta
lähihistoriasta, on kysymyksessä yleensä kymmenet ja sadat tuhannet vuodet.
Neanderthalinihmiset (Homo neanderthalensis) kuolivat kehitysopin mukaan sukupuuttoon noin 30 000 evo-

vuotta sitten. He hautasivat omaisensa
hautamenoin suunnilleen samoin kuin
eurooppalainen 1000 jKr. Hautaan jätettiin jäähyväiseksi kukkia ja vainajalle
tärkeitä esineitä. Niiden perusteella voidaan päätellä, että he uskoivat kuoleman
jälkeiseen elämään. Todennäköisesti kysymyksessä olivat niiden perhekuntien
jälkeläiset, jotka kielten sekoituksen
jälkeen lähtivät pohjoiseen hankkimaan
elantonsa metsästäen.
Muista kehitysopin mukaisista menneisyyden alkeellisista kansanryhmistä
ei ole vastaavia tietoja. Vain luiden ja
kallojen osia, joista vain osa on mineralisoitunut fossiiliksi, kuten säilyminen
miljoonia vuosia edellyttäisi. Edellisten
lukujen perusteella voimme päätellä,
että ihmisen kehitysmuodoiksi määriteltyjä fossiilitodisteita on vähän. Nykyihmisen ja apinoiden kalloja sekä luita sitävastoin varastoissa on runsaasti.15

Määristä ei haluta puhua
On ymmärrettävää, että todisteiden
puuttuminen pidetään salassa, jotta usko
evoluutioon säilyisi. Laskelmia ja arvioita populaatioiden yhteismääristä voidaan kuitenkin tehdä:
Otetaan lähtökohdaksi evoluutioarvioissa lyhyt aika - vain 1 miljoonaa
vuotta ja ihmisen sukupolven keski-iäksi 25 vuotta, Nooasta laskien sukupolvia
olisi ollut noin 250. Miljoonaan vuoteen
vastaavia sukupolvia mahtuu 40 000.
Jos vuotuinen kasvu olisi ollut vain 0,01
% (nykyisin noin 1,1 %) seisoisimme
luukerrosten päällä. Ihmisiä olisi elänyt
maan päällä noin 1043. Luvussa on 43
nollaa - se on niin suuri luku, että emme
pysty sitä käsittämään.16
Maapallon pinta-ala on noin 510 100
000 neliökilometriä eli 510 100 000 000
000 neliömetriä - lyhyesti 5,114 m2. Siitä 30 % on kuivaa maata. Jos Maapallon koko olisi 5,115, olisi se 10 kertaa
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Kuinka paljon maakerrostumista tulisi löytyä eliöiden
fossiileja ja asumusjälkiä, jos
kehitys olisi tapahtunut viereisen kaavion mukaisesti? Kuvio perustuu kehitysopillisiin
uskomuksiin eri eliöryhmien vaatimista kehitysajoista.
Maapallon pinnasta on veden
peitossa noin 70 %. Maaeläinten ja ihmisten käyttöön jää
siis vain 30 % koko pinnasta.
Kuinka tällä alueella olisi
voinut asua ne määrät eliöitä
ja ihmisiä, joita miljoonien
vuosien aikana syntyneiden
määrät edellyttävät?

LUKU 9
Elämä ja informaatio
© KIMMO PÄLIKKÖ

suuremempi kuin nykyinen. Potenssissa
yhden numeron lisäys potenssilukuun
kymmenkertaistaa luvun. Nyt puhumme
vain ihmisten määristä - siis luvusta 1043,
joka vastaa vain miljoonan vuoden jaksoa. Kuka voi kuvitella menneiden sukupolvien jättämien luiden ja asumisjälkien
määrää, kun otetaan huomioon, että samaan aikaan maapallolla eleli miljoonia
eri eläinpopulaatioita. Kunkin eläinlajin
kehityksen vaatima ajallinen kokonaisarvio liikkuu sadoissa miljoonissa vuosissa
Ristiriita on melkoinen, kun vertaam-

me sitä nykyisiin, löydettyihin ihmisfossiilien määriin - ja kuinka ne on löydetty
"maata potkimalla". Maakerrostumista
löydettyjen fossiilien määrää arvioitaessa onkin tultu siihen tulokseen, että ne
ovat vain otos samaan aikaan eläneistä eläimistä - ei siis satojen miljoonien
vuosien aikana eläneistä. Tämä selittää
myös fossiilijärjestyksen kerrostumissa
sekä sen, että kehityksen välimuotoja ei
ole fossiilien joukossa.

99% uskomaton väite, jossa
käsitellään ihmisen ja apinan väitettyä samankaltaisuutta. Liite on julkaistu myös lehtisenä sekä www.taustaa.fi -sivulla.

Sivulta 239 alkaa Taustaa -liite B:
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Maailmassamme on valoa, värejä, ääniä, tuoksuja, muotoja, lämpöä ja kylmyyttä - kaikkea sitä mitä
voimme havaita. Ilman aistejamme niitä ei meillä
olisi. Värit ovat sähkömagneettisten aaltojen heijastumia pinnoista. Todellisuudessa kaikki on atomien
värähtelyä. Nykytutkimusten mukaan atomien pienimmät osat ovat vain voimia, ilman materiaa. Kuitenkin tässä ajallisessa, maallisessa majassamme
asuu iankaikkinen sielu.
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Elämän sykkeen informaatio
Sydänkäyrästä asiantuntija tulkitsee
useita asioita. Jos käyrän antatamat arvot liitetään verenpaineen mittauksiin
ja mahdollisesti verenpaineeseen liittyvään lääkitykseen, saadaan kokonaisarvio seurannassa olevan tilasta. Mahdollisesti diagnoosin jälkeen tutkittavalle
määrätään sydäntahdistin. Kun sydänkäyrä näyttää vain viivaa, voidaan todeta
henkilö kuolleeksi. Informaation kulku
ja välitys ko. tapauksessa ei enää kulje
aivoihin eikä sieltä eteenpäin.
Aivot - hyönteisillä hermosto - ovat
aisteista tietoa vastaanottava, muokkaava ja välittävä elin eli orgaani. Sen
toimintaa on verrattu - ei enää tietokoneeseen vaan maailmanlaajuiseen
Internet-verkostoon. Sillä erotuksella,
että aivojen tietojenvälityskapasiteetti,
verkosto, on Internettiä suunnattomasti
tehokkaampi ja nopeampi.

Aikaisemmin olen todennut, että ihmisen oletettuja kehitysvaiheita perustellaan aivojen kasvulla ja että tämä vie
lukijan helposti virheelliseen arvioon.
Aivojen kokonaistoiminnasta tiedetään vielä hyvin vähän, siitäkin huolimatta, että aivokuvaus on nykyään hyvin
tasokasta. Aivojen toimintaa voidaan ulkoapäin vaikeuttaa tai kiihdyttää mutta
niiden kapasiteettiä ei voida ihmiskeinoin
hetkellisesti lisätä. Jotkut olettavat, että
tulevaisuudessa ihmisen aivoihin voidaan ruiskuttamalla lisätä ainesosia, jotka
saavat aikaan esim. uskonnollisia ajatuksia ja tunteita. Tässa viitataan huumeiden
aikaansaamiin hallusinaatioihin.

Elämä on
Mitä siis on elämä? Se ei ole materiaa, ainetta. Se ei ole ohjelma, informaatio, jota tarvitaan toiminnan kaikissa

Aivojen vertaaminen verkostoon.
A= Vastasyntyneen aivot ovat vielä pienet mutta ne muodostavat ehyen verkkopohjan,
johon hyvin nopeasti kasvaa lisähaaroja ja uusia synapseja, kahden hermosolun eli
neuronin liitospintoja. B = Aikuisiässä verkosto on tiivis ja vahvistunut niillä alueilla,
joita erikseen harjoitetaan. Verkosto on kaksiosainen = aivolohkojen mukaan. Naisen
verkosto toimii hieman eri tavoin kuin miehen.
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Tieto (ajatus), tiedon
koodaus (kirjoitus), sen
välittäminen (lähettäminen/puhe), vastaanotto ja
tiedon vääristyminen (soluissa mutaatio) kuvataan
piirroksessa. Kuvassa tieto ei mennyt perille eikä
saanut aikaan haluttua
toimintaa. Informaation
kieli (taso) ei ollut sama
lähettäjän ja vastaanottajan välillä.
vaiheissa. Elämä on lahja, jonka Jumala
on antanut luomisen yhteydessä eläviksi
luomilleen kasveille ja eläimille. Kaikille
eläville Hän antoi käskyn "Lisääntykää
ja täyttäkää maa." Vain elämä synnyttää
elämää. Raamattu kuvaa ihmisen luomisen Jumalan kuvaksi ja elämän hengen
antamisen:"Silloin Herra Jumala teki
maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen
sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu." (1 Moos. 2:7). Eläinten
kohdalla elämän olemassa olosta mainitaan mm.: "Ja ne (eläimet) menivät Nooan
luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki,
jossa oli elämän henki (säilyivät arkissa
hengissä)....Kaikki, joiden sieraimissa oli
elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat." (arkin ulkopuolelle jätetyt) (1 Moos. 7:15 ja 17)
Johanneksen evankeliumin alkusäkeet antavat selkeän tiedon luomisen ja
elämän yhteydestä: "Alussa oli Sana,
ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli
Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen
kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt
mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli
elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja
valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys
ei sitä käsittänyt." (Joh. 1:1-5) Raamatun
mukaan elämää ei ole ilman, että Luoja
sen antaa. Tämä tuli voimakkaalla tavalla
esille silloin, kun Jeesus herätti kuolleista

Lasaruksen, joka oli ollut neljättä vuorokautta haudassa ja oli osittain jo mädäntymisen tilassa. (Joh. 11:14)
Ne, jotka opettavat ja uskovat, että elämä on aineen ominaisuus, ovat hyvin kaukana todellisuudesta. He eivät usko vaikka
jo 1800-luvulla todistettiin tieteellisesti,
että vain elämä synnyttää elämää.

Informaatio, toiminnan perusta
Mitä syvällisemmin on päästy tutkimaan elävän solun perusrakenteita,
sitä paremmin aavistetaan sen valtavan
tiedon määrää, joka solun eri osien toimintaa ohjaa. Voiko solussa oleva tieto
syntyä, kehittyä ja enentyä darvinistisen
kehitysajastuksen mukaisesti? Samaa
voidaan kysyä proteiinien muotojen ja
niiden merkityksen synnystä. Kun kysymyksen esittää matemaatikolle on vastaus: "Tarvittavan informaatiomäärän
synty darvinistisen kehitysketjun kautta
ei ole mahdollista."
Kun kysymyksen esittää kehitysoppiin uskovalle biologille, voi vastaus
olla kiertelevän myönteinen: "Kun annetaan riittävästi aikaa, niin kaikki on
mahdollista - onhan sen täytynyt jotenkin syntyä." (Solun toiminnasta ja tiedon koodauksesta enemmän Taustaa 2/
luvut 10 ja 41)
Informaation liittyessä elävään organismiin on syytä erottaa materia, in-
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Perinteinen käsitys on ollut, että kukin
geeni ohjelmoi yhden proteiinin. Tutkijat
ovat saaneet selville, että geenijaksoa
luetaan eri kehitysvaiheessa eri tavoin:
osittaisina jaksoina, peilikuvan tavoin ja
nauhojen eri puolia erikseen - piirroksen mukaan. Geenin informaatiosisältö
on moninkertainen sen koodimerkkien
määrään nähden.

Robotti ilman virtaa
formaatio ja elämä ilmentymänä toisistaan. Kun vertaamme näitä tietokoneeseen tai prosessiin, jota tietokone ohjaa,
tulevat kysymykseen itse tietokone laitteena (laitekanta toimintaympäristön
mukaan), ohjelma, jota käytetään sekä
sähkövirta, joka saa kokonaisuuden toimimaan.
Kysymys on aina kokonaisuudesta,
jossa kukin osatekijä toimii vain kun
kokonaisuus on toimintavalmiina.
National Geographic n:o 4/2012
julkaisi graafisen selvityksen
(vieressä osakuva) koirarotujen jalostuksen vaikutuksesta geenitasolla. Koirarotuja tutkimuksessa oli 85. Ne on ryhmitelty
niiden geenien yhtäläisyyksien mukaan neljään luokkaan
(värit kuvassa). Uusia rotuja
on saatu aikaan yhdistämällä muinaisen geeniperimän
pohjalta eri ominaisuuksia
ja vahvistamalla niitä sukupolvilta toiseen. Jalostus on
pitkäjännitteistä ja valikoivaa
toimintaa. Ihminen on alkuperäisen käskyn mukaan alistanut
palvelukseensa eri eläimiä,
joista koira on ollut jalostuksen
kohteena ensimmäisiä. Afgaanin vinttikoira tunnettiin hautalöytöjen perusteella Egyptissä
jo 2000 eKr. Vanhmimmat hevosjalostuksen kantakirjat on
tehty myös samoihin aikoihin.

Kansainvälisesti tunnettu ateisti Richard Dawkins pitää eläviä olentoja - ihminen mukaan lukien - robotteina, jotka
on ohjelmoitu säilyttämään itsekkäät
geenit, meemit. Organismi on geenien
säilyttämiseksi ja siirtämiseksi kehittynyt työväline. Geenit siirtyvät sukupolvelta toiselle ja meemit elävät näin
ikuisesti. Se on sama nyt kuin se oli miljoonia vuosia sitten. Meemit ovat kuolemattomia - kuin uskovien jumalat.17
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Sateenkaari, valo/värialue, jonka silmä havaitsee on sähkömagneettisten aaltojen alue
noin 400 -700 nanometriä. Väriaistimus tulee valoa "imevistä" ja heijastavista pinnoista. Ne valoaallot, jotka heijastuvat pinnasta, silmänpohjan väriaistit havaitsevat.
Aivoissa on sisäänrakennettu värimuisti. Se voidaan todeta antamalla aivojen näyttää, mikä väreistä puuttuu.
Kun silmien eteen tuodaan
väripinta ja se korvataan
hetken kuluttua valkoisella pinnalla, saadaan
väriaistimus. Silloin aikaisemman väripinnan tilalle
valkoisessa pinnassa näkyy sama kuvio mutta se
on aikaisemman vastaväri
(komplementtiväri). Aivot
hakevat puuttuvaa väriä.
© KIMMO PÄLIKKÖ

Näköaistiin perustuva viestintä luonnossa on helpoin
havaita. Muodoilla, väreillä ja kuvioilla pyritään
vaikuttamaan saalistajan päätöksiin. Maastoutumisen
idean ihminenkin on kopioinut luonnosta. Kysymys
kuuluu: "Miten esim. perhonen tietää, että 'siipien
kasvokuviot' harhauttavat saalistajaa?" Vastaavasti
saalistaja voi naamioitua ympäristöönsä. Huomiovärit
ja -muodot ovat varoitusmerkkejä luonnossa.
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Mehiläinen kertoo kumppaneilleen tanssin
avulla missä on hyvä meden keräilypaikka.
Hiekkakäärme (Bitis peringueyi) kätkeytyy lähes huomaamattomaksi hiekan sekaan.
Vain musta, matomainen loppupää on näkyvissä. Sitä liikuttaen paikalle houkutellaan
matoja saalistavia eläimiä. Tässä infomaatio on sekä maastoutuvaa että huomiota
herättävää.
Kysymyksen miten syntyi toimiva
solu, jossa kromosomit sisältävä tuma
sijaitsee ei Dawkins pysty antamaan
vastausta. Hän ei ota esiin myöskään
kysymystä elämän alkuperästä. Hän
toimii kuten muutkin jumalankieltäjät
- jättää kertomatta perustan: kuka robotin ohjelmoi ja missä on sen virtalähde.

Informaatio luomakunnassa
Kaikki rakenteet ja kaikki toiminta
elävässä luonnossa perustuu informaatioon. Maapallon elinkelpoinen vyöhyke
elokehä (ekosfääri) toimii rakentavan,
välittävän ja säilyttävän informaation välityksellä. Informaatio välittyy mekaanisesti esimerkiksi veden ja ilmavirtojen
välityksellä, ilmanpaineen vaihteluina,
kosketteluna, sähkömagneettisten aaltojen kautta ja kemiallisina viesteinä.
Tutkimusten mukaan esimerkiksi yksisoluinen alkueläin Paramecium caudatum kommunikoi täysin pimeässä lasin
läpi, ei kemiallisesti, vaan sähkömagneettisen säteilyn välityksellä.18
Perusinformaatio välittyy perimässä
lisääntymisen yhteydessä kun geneettisen tiedon välityksellä tietoa siirtyy
seuraavalle sukupolvelle. Tutkijat ovat
todenneet, että muuttuneisiin olosuhtei-

siin liittyvää sopeutumisilmiötä ei saa aikaan vain evoluutio vaan epigeneettinen
periytymiseen liittyvät ilmiöt (s.146).
Haitallisia muutoksia perimässä saavat
aikaan mutaatiot

Tiedon siirto

Informaation vastaanottaminen perustuu aistien toiminnalle. Aistit välittävät informaation eteenpäin tietojen
käsittelyverkkoon - aivoihin tai vastaavaan. Vastaavasti tiedon lähettämisessä
on otettava huomioon kohteen kyky tiedon vastaanottamiseen.
Kehitysopin kannattajille on tuottanut pulmia selittää kehityspolku
kasvikuntaan kuuluvan lähettämälle
informaatiolle, joka suuntautuu eläinkuntaan kuuluville. Esimerkkinä on
mehiläisen muotoinen ja värinen kukka, joka houkuttelee ulkonäöllään sekä
erittämällään hajulla mehiläisiä pölytystä varten. Tarinoita voidaan tässäkin
tapauksessa kertoa, mutta tieteellinen
näyttö tiedon/muodon synnylle ja kehitykselle puuttuu.
Vastaava esimerkki on bakteerin kemiallinen viestintä suoliston soluille.
Nobelisti, mikrobiologi Joshua Lederbergin tutkimukset osoittavat, että suolen seinämien solujen ja bakteerien välil-
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Petolinnun silmä on luonnon esimerkki taitavasta
linssirakenteen toteutuksesta. Silmassä on rakenteellinen zoom-linssi,
jonka avulla näkökentän keskiosaa voidaan
suurentaa - kiikaroida
saalistusaluetta. Monien
jyrsijöiden virtsa heijastaa
UV-valoa. Haukka saalistajana näkee virtsajäljistä,
missä myyrät liikkuvat.
Onko myyrälle kehittynyt
sattumalta haitallisia ominaisuuksia?
lä on jatkuva viestintäyhteys. Käytössä
ovat kemialliset viestiaineet, joihin
solut reagoivat. Bakteereilla on näin
mahdollisuus säädellä elintärkeitä toimintoja ihmisen elimistössä. Esimerkiksi B. thetajotaomikron -bakteerilla
on noin 4800 geeniä, joista useampi
sata osallistuu eri sokereiden määrän
optimoimiseen paksusuolessa. Jotkut
tämän bakteerin tuottamista aineista
toimivat kemiallisina käskyinä suolen
soluille. Solut reagoivat komentoihin
erittämällä runsasravinteista limaa, jota
osa bakteereista käyttää ravinnokseen.
Koska nämä muut tärkeät bakteerit ei-
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vät itse voi aktivoida limantuotantoa, ne
ovat riippuvaisia B. thetajotaomikronin
toiminnasta. Ja näin välillisesti bakteeri
on kuin osa ihmisen elimistön säätelykoneistoa.19

Aistien kehitysvaiheet
Lähes kaikki informaatio tulee käsittelyyn aistien välityksellä. Aisteja on
määrittelytavasta riippuen 11-14 eri tavoin tomivaa. Jo aikaisemmin mainittu
Richard Dawkins on kuvaillut 40 erilaista
silmän kehityspolkua. (Taustaa 2 -luku
24) Silmät toimivat kuitenkin vain kolmiulotteisen informaation kerääjinä. Kun
tieto saapuu sähköisessä muodossa aivojen näkökeskukseen, muodostuu siellä
varsinainen näköaistimus eli näkeminen.
(Taustaa 1 siv. 56-63) Kysymys kuuluu:
"Miten aistit ovat voineet kehittyä aistimaan jotakin, jota ilman aisteja ei voida
olettaa olevan olemassa? Miten ovat kehittyneet hermoradat, jotka välittävät aisKuviot voivat myös hämätä. Juovikas
seepra on savannilla helposti erottuva
kohde, etenkin silloin kun se liikkuu.
Jos vaara uhkaa, kokoontuvat seeprat
tiiviiksi joukoksi, josta on vaikea erottaa
yksilöä. Saalistajalla on vaikeuksia valita
yksilö joukosta.
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Kultaisen leikkauksen tähtikuvio on hyvin yleinen kukkien terälehtien muodossa ja määrässä. Kerrannaisena saadaan joko kymmenen terälehden kukka tai kukinto, jossa on
monessa kerroksessa terälehtiä. Niiden sijoittelussa on usein mukana kultainen leikkaus.

Fibonaccin lukujonon ja samalla Kultaisen leikkauksen suhteissa piirretty
spiraali muodostaa yllä olevan kuvion.
Sama kuvakaavio löytyy luonnossa mm.
simpukoiden muodoissa mutta myös avaruudessa galaksien kierteissä.
titun informaation niiden käsittelyyn aivoihin?" Vastaavat kysymykset voidaan
tehdä DNA:n ja solun kehittymisestä ja
toiminnasta. Molemmat edellyttävät valmiin järjestelmän olemassaoloa voidakseen toimia.
Luonto sisältää siis sekä muotojen
että värien infomaatiota - kaiken muun
informaation lisäksi. Kysymyksessä eivät ole sattumanvaraiset muodot vaan
tarkoituksenmukaiset ja kauniit katsella.
Jotkut tutkijat ovat todenneet, että Jumala
puhuu muodoilla, väreillä ja matemaattisilla sarjoilla omasta luomistyöstään.
Samaan tulokseen tuli tähtitieteilijä Johannes Kepler (1571-1630) laskiessaan
taivaan kappaleiden liikkeitä. Hän näki
liikkeissä taivaallista harmoniaa, kuin
hyvässä musiikissa.

A

A
B
C

Muodon välittämä informaatio
Luonnossa esiintyviä muotoja ja värejä voidaan kuvata myös laskennallisina
sarjoina. Hyvä esimerkki tästä on Fii eli
kultaisen leikkauksen suhteet. Samaan
alueeseen kuuluu Fibonaccin lukujono
ja niihin perustuva spiraali, joka esiintyy

mm. simpukoissa (kuva). (Lisää Taustaa
2 - luku 44) Mainitun lukusarjan suhteet
ovat sitä lähempänä Fiin-suhdelukuja
mitä suuremmistä sarjoista on kyse.
Luonto käyttää molempia runsaskätisesti. Fibonaccin lukujonon perusteella

B

Kultaisen leikkauksen sisältämä viisisakarainen tähtikuvio ja sen perusteella rakentuneet kerrannaiskuviot (A) ovat luonnossa yleisiä - myös molekyylitasolla. Esimerkiksi hiilen allotroopeista ns. pallohiili (fullereeni) (B) koostuu 20 kuusikulmaisesta
tahkosta, joita sitoo toisiinsa 12 viisikulmaista tahkoa.
ovat muodon saaneet A) kukan mykiön
emilehdistö auringonkukassa, B) hyönteisen verkkosilmä ja C) mehiläiskennosto. Kennoston kuvassa näkyy sekä tyhjiä
että käytössä olevia kennoja sekä työskenteleviä mehiläisiä.
Kultaisen leikkauksen suhteista piirretty viisisakarainen tähti (sivun pääty)
esiintyy monissa viiden terälehden kukissa, kuten omenassa. Sen kerrannaiset
muodostavat sekä kymmenen terälehden
kukkia että monikerroskukkien teräleh-

tien järjestyksen. Kultaisen leikkauksen
suhteet eli Fibonaccin lukujonon mukaiset lukusarjat voidaan havaita myös lehtipuiden oksistoissa ja lehvistöissä sekä
lehtien muodoissa.
Kaikessa elävässä luonnossa on
myös toinen tarkkaan valintaan liittyvä
yhteinen tekijä. Se on elävän materiaalin
peruspalikoissa, aminohapoissa, oleva
kiraalisuus. Oikean muodon valinta ei
myöskään voi olla sattuman seurausta.
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Maailmankatsomus
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Tiedeuskolla on oma historiansa, jonka tuottamisessa on aina
ollut mukana tutkijoiden ja heidän yhteisöjensä omat taloudelliset ja yhteiskunnalliset edut sekä yhteisöön kuulumisen
varmistaminen.
Papisto ja tähdistä ennustajat
tähtien tarkkailijoina

Mesopotamian alueen eri kulttuureissa taivaankappeleiden havainnointia
harrastettiin aivan kaupunkivaltioiden
perustamisesta alkaen, 2000-luvulta
eKr. lähtien. Maanviljelyn ja vuodenaikojen sekä tulevien tapahtumien arvioimista varten tehtiin havaintoja taivaankappaleista. Niitä käytettiin myös
ennustamiseen.
Astrologiaa ja varsinaista tähtitiedettä
ei erotettu toisistaan eikä myöskään uskonnosta. Taivaankappaleet liitettiin myös
jumalolentoihin. Kuun ja planeettojen liikkeissä oli nähtävissä jumalien mielentilan
vaihteluita.1 Taivaan tapahtumien seuranta oli pääasiassa papiston tehtävä.
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Maailmankaikkeuden ja elämän synnyn ja kehityksen tapahtumista
tietävät "totuuden" ne, joilla on tutkimuksiin tarvittavat resurssit sekä
mediat käytössään. Heillä on mahdollisuus tutkia ja kuvata maailmankaikkeuden yksityiskohtia ja mallintaa havaintoja supertietokoneille.
Ne tulkitsevat tuotetun informaation siten, että se on yhteneväinen naturalistisen maailmankuvan kanssa, joka vastaa tiedeyhteisön näkemystä.
Olemme koko historiamme ajan olleet tilanteessa, jossa tähtiä tutkiva
"papisto" kertoo, ennustaa ja määrää mitä meidän tulisi uskoa kaikkeuden alun ja lopun tapahtumista.
Luojan näkemys asiasta on: "Astukoot esiin ja auttakoot sinua taivaan mittaajat, tähtien tähystäjät, jotka kuu kuulta ilmoittavat, mitä
sinulle tapahtuva on. Katso, he ovat kuin kuivat korret: tuli polttaa
heidät; he eivät pelasta henkeään liekin vallasta. Se ei ole hiillos heidän
lämmitelläkseen eikä valkea, jonka ääressä istutaan." (Jes. 47: 13-14)

Kreikkalainen tähtitiede oli jo 400
–luvulla eKr. kehittynyt pitkälle – kuten
aikaisemmin todettiin hienomekaanisen
Antikytheran koneen selostuksen yhteydessä luvussa 4.
1100-luvulla katolinen kirkko oli
omaksunut Ptolemaioksen laatimat laskelmat avaruuden ilmiöistä sekä Aristoteleen opin maailmankaikkeudesta ja
sovittanut ne omaan oppijärjestelmäänsä.2 Oppikysymyksiä, kuten näkemyksiä taivaankappeleiden liikkeistä, valvoi katolinen kirkko - paavi, joka oli
"erehtymätön". Tämän sai kokea mm.
Galileo Galilei, joka ei havaintojensa
pohjalta hyväksynyt kirkon ylläpitämää
maakeskeistä oppia ja sai siitä tuomion
v. 1616.

Aristoteleen näkemykset
siirtyivät Aleksandrian kirjastossa tietoja keränneelle
Klaudios Ptolemaiokselle
(85-165 jKr.). Hänella oli
oikeus tutkia kirjastossa
olevia lähdeaineistoja, joita
oli kerätty sinne satojen
vuosien ajan. Ptolemaios
kokosi maailmankaikkeutta
koskevat laskelmansa Almagest–teokseensa, jonka
välityksellä 300–luvulla
eKr. syntyneet uskomukset
ja tähtitaivasta koskevat
tiedot siirtyivät arabeille,
jotka valtasivat Egyptin (ja
© KIMMO PÄLIKKÖ
Aleksandrian kirjaston) kalifi Omarin johdolla vuonna 640 jKr. 1200 –luvulla Tuomas Akvinolainen teki Platonin
ja Aristoleen opeista kattavan synteesin ja yhdisti ne katolisen kirkon maailmankäsitykseen. Hän vastaavasti sovelsi Ptolemaioksen maailmankaikkeutta koskevat ideat
katolisen kirkon oppiin, jossa ne vaikuttavat edelleen. Kuvassa on Ptolemaioksen
100-luvulla laatima maailmankaikkeuden malli, joka oli käytössä vielä 1600-luvulla.
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"Jos jokin väite on tosi, se on tosi ikuisesti"
K.R. Popper

Kaukoputken keksimisestä ja Galileo Galilein (1564–1642) havainnoista lähtenyt liikehdintä sai lopullisen suunnan, kun Nikolaus Kopernikuksen (1473-1543) havainnot todettiin oikeiksi - että taivaankappaleet kiertävät Aurinkoa. Samaan tulokseen tulivat Tyko Brahe
(1546-1601) ja Johannes Kepler (1571-1630). Isaac Newton vahvisti
kehittämänsä peilikaukoputken avulla nykyisen aurikokunnan mallin.
Maailmankaikkeus toimii Jumalan luomuksena häiriöttä ja täsmällisemmin kuin parhaat kellot. Kun Jumala poistetaan, alkaa epäjärjestys
ja koko maailmankaikkeutta koskeva kaaos.
Nykyisellä alkuräjähdysteorialla oli
vauhdikas alkuvaihe, jossa Albert Einsteinin suhteellisuusteorian varmistamisella ja uusilla avaruushavainnoilla oli
oma merkityksensä. Einstein tunsi Isaac
Newtonin (1642-1727) painovoimateorian sekä hänen absoluuttisen ajan ja
avaruuden käsitteensä, jossa taivaanmekaniikkaa voidaan verrata monimutkaisen kellon koneistoon. Maailmankaikkeudessa kaikilla on tarkka paikkansa,
tarkat liikeratansa ja aikansa. Maailmankaikkeus oli luotu valmiiksi.
Newton pyrki yhdistämään gravitaatioteoriallaan maanpäällisen ja taivaal-
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lisen maailman ilmiöt ja jakoi samalla
maailman uudella tavalla: maailmaan,
jossa elämme sekä tieteen esille tuomaan muuttumattomien, pysyvien luonnonlakien maailmaan. Nämä maailmat
yhdistyivät käytännössä ja ihminen teki
havaintoja hänen hallittavakseen (alun
perin) annetussa maailmassa.
1600-luvulla esitetyn teorian (Christian Huygens) mukaan valo kulkee aaltomaisesti eetterissä (Aristoteleen oivallus
aineesta, joka täytti avaruuden). Newtonin tutkimusten mukaan valo on hiukkasten muodostama virta eetterissä. Hän
myös esitti (v.1704), että kiinteät kappaleet ja valo (energia) ovat muunnettavis-

Aristoteleen oletuksen mukaan eetteri
oli näkymätön viides alkuaine, jossa
avaruuden kappaleet ovat. Kaikki
siinä liikkuivat ympyrän muotoista
rataa.
Maxwellin teoriat (1873) valon, sähkön ja magnetismin – ja myöhemmin
radioaaltojen, jotka kuuluivat sähkömagneettisiin aaltoihin – eteneminen vaati avaruuteen väliaineen,
eetterin. Vaikka Einsteinin teoriat
kumosivatkin tämän aristotelisen
idean olemassaolon, käytettiin käsitettä vielä 1900-luvun loppupuolella.
Siitä on tuttu käsite radiolähetysten
viemisestä eetteriin.
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Galaksien ja niiden sisällä olevien tähtien liikkkeet ovat tarkkoja ja säännöllisiä vaikka niiden massat ja liikeradat eivät laskennallisesti tätä edellytä.
Jotta alkuräjähdys ja sen seuraukset voitaisiin mallintaa matemaattisesti,
tarvitaan jokin ulkopuolinen vaikuttaja, joka saa kaiken pysymään koossa
ja galaksien väliset sekä niiden sisäiset planeettojen ja tähtien liikeradat
pysymään täsmällisinä.
sa toinen toisikseen. Albert Einstein jatkoi Newtonin esittämiä fysiikan perinteitä ja pyrki kuvaamaan maailmaa kuin
ulkopuolinen. Hän yhdisteli patenttivirkailijan tavoin tiedossa olevia havaintoja
kuten valon rajanopeuden idean (Jules
H Poincaré, 1854-1912) ja Hendrik Lorentzin 1899 julkaisemat aikadilataatiota
koskevat laskelmat.
Oivalluksensa hän esitti vuonna
1905 suppeana suhteellisuusteoriana.
Siinä hän hylkäsi yleisesti hyväksytyn
teorian eetterin olemassaolosta. Kymmenen vuotta myöhemmin Einstein
julkaisi yleisen suhteellisuusteoriansa,
jolla hän muutti Newtonin teorian painovoimasta, voimasta kahden massan

välillä, teoriaksi avaruuden kaareutumisesta massan vaikutuksesta. Tämä kaareutumisilmiö vaikutti myös valon suunnan vaihteluihin.

Staattinen vai laajeneva maailmankaikkeus?
Kun Einsteinin teoriaa sovellettiin
maailmankaikkeuden liikkeisiin ja siinä
vallitsevaan tasapainotilaan, saatiin tulokseksi tilanne, jossa satunnainen muutos veisi kokonaisuuden epävakaaseen
tilaan. Tästä seuraisi maailmankaikkeuden luhistuminen kasaan tai hajoaminen
kappaleiksi. Siksi Einstein lisäsi yhtälöönsä ns. kosmologisen vakion, jota
käyttäen avaruudelle voitiin laskea sen

V. 1842 Christian Doppler totesi, että lähenevä ääni ja etenevä ääni ovat
aallonpituudeltaan erilaiset vaikka lähtötilanteessa äänen korkeus on molemmissa sama. Tämän ilmiön havaittiin koskevan myös valoaaltoja,
sähkömagneettisen energian aaltopituuksia. Havaintoa kutsutaan Dopplerin ilmiöksi. Nykyisillä tarkoilla
mittareilla pystytään arvioimaan
muuttuvien aallonpituuksien mukaan
kohteen liikesuunta ja nopeus. Tätä
ilmiötä käytetään mm. tähtien välisiä
liikeratoja laskettaessa.
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Irtautuminen
painovoimakentästä A...D
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oletettua laajennusta vastaava käänteisarvo. Näin maailmankaikkeuden tasapainoinen tila, joka oli todettu, voitiin
laskennallisesti vakioida.
Vuonna 1919 pyrittiin teoriaan kuuluva valon kaareutuminen painovoiman
vaikutuksesta todentamaan auringonpimennyksen avulla. Kokeen valvoja Arthur Eddington (1882-1944) hyväksyi valokuvatun ilmiön, vaikka pilvipeite esti
kunnollisten tarkastuskuvien ottamisen.
Vuonna 1922 Aleksandr Friedman
laski Einsteinin yhtälöiden perusteella,
että maailmankaikkeus todennäköisesti
laajenee. Samaan tulokseen tuli katolinen pappi, tähtitieteilijä Georges Le-

Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan
Newtonin määrittelemää painovoimaa
ei ole olemassa. Se korvataan aikaavaruuden kaareutumisella. Teorian
mukaan massa kaareuttaa neliulotteista
aika-avaruutta. Tämä vaikuttaa myös
valon etenemiseen massan suhteen.
Käytännön laskelmissa käytetään edelleen Newtonilaista laskentatapaa.
maître (1894-1966) vuonna 1927. Hän
vaati, että Einstein poistaisi kosmisen
vakion teoriastaan. Einstein ei siihen ensin suostunut, mutta kun tähtitieteilijä
Edwin Hubble (1988-1953) vuonna 1929
ilmoitti mitanneensa (Doppler-ilmiö/punasiirtymä) galaksien etääntyvän suhteessa etäisyyteensä maasta, perui Einstein vakionsa.

Alkuräjähdysidean synty
Lemaitre ehdotti Einsteinille, että
määritellään laskennallinen aika siihen,
jolloin kaikki olevainen oli laajenemisen alkupisteessä. Tämän vaatimuksen
takana oli katolisen kirkon oppiraken-

New York Times -lehden toimittaja
D. Aikman kirjoitti v. 1933 Georges
Lemaitren ja Albert Einsteinin tapaamisesta Kaliforniassa; "Lemaitre
kertoi laskelmistaan, jotka koskivat
maailmankaikkeuden alkuhetkeä,
päivää, jolla ei ole eilistä ja siitä
miten maailmankaikkeus nyt laajenee. Kuultuaan Lemaitren esitelmän
Albert Einstein taputti käsiään ja
sanoi: "Tämä on kaunein ja tyydyttävin luomistapahtuman selitys, jonka
olen koskaan kuullut." 3
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1960-luvulla yleisesti hyväksytyksi tullut alkuräjähdysteoria joutui jo 1980-luvulla vaikeuksiin. Silloin pystyttiin paremmin mittaamaan avaruudesta tehtyjen
havaintojen merkitys. Alkuräjähdysteoria perustui kolmeen havaintoon: 1)
Maailmankaikkeuden alkuaineiden vedyn ja heliumin suhteellisen jakauman
(74/25) katsottiin tukevan teoriaa. 2) Kaukana olevat tähdet näyttivät etääntyvän kiihtyvällä vauhdilla suhteessa etäisyyteen. Maailmankaikkeuden oletettiin
laajenevan. 3) Avaruudessa vallitsi noin 3 kelvinin vahvuinen taustasäteily.
Sen uskottiin olevan alkuräjähdyksen ns. jälkilämpöä. Näiden 3 havainnon
perusteella kaikkeuden tulisi olla isotrooppinen - kaikkialla on samanlainen
tilanne. Myös kaikkeuden osien tulisi olla samanlaiset eli vallitsevana olisi
homogeeninen tila. Kumpikaan ei nykytiedon mukaan pidä paikkaansa. Tuhannet miljoonat galaksit tähtineen ja tähtiryppäineen eivät tue alkuräjähdyksen
teoriaa. Lisäksi laskennallisesti on todettu, että osa maailmankaikkeudesta on
iäkkäämpää kuin kokonaisuus. Nämä ristiriidat ovat pakottaneet tähtitieteilijät
keksimään apuvoimia tilanteeseen, kuten pimeän aineen ja pimeän energian
sekä mustat aukot. Nyt etsitäänkin uutta selitystä vanhan tieteellisen totuuden
tilalle. Tieteen tekijöiden totuudet ovat muuttuvia.
nelma, joka perustui Tuomas Akvinolaisen yhdistämään Aristoteleen maailmankatsomukseen ja katolisen kirkon
perinneoppiin. Sen mukaan maailmankaikkeus on aina ollut olemassa. Sillä
on kuitenkin ollut alku (kosminen muna), jonka on saanut aikaan Alkuliikuttaja, joka itse pysyy paikallaan. Paavi
Leo XII hyväksyi v. 1879 lopullisesti
Akvinolaisen kirjoitukset kuuluvaksi
katoliseen perusoppiin. Tähän vaikutti
todennäköisesti kehitysopin saama kannatus luonnontieteilijöiden keskuudessa. Alkuräjähdysteorian ollessa 1950-luvulla vastatuulessa, hyväksyi paavi Pius
XII uuden Raamantunselityksen, jossa
ihminen on kehittynyt evoluutioteorian
mukaan. Kehityksen edettyä riittävän

pitkälle aina ihmistasoon, antoi Jumala
ihmiselle sielun.4 Tämän kehitysvaiheen
jälkeläisillä on kaikilla sielu, ja Raamatun ilmoittama Aadamin ja Eevan luominen sielullisiksi ihmisiksi tapahtui tässä
vaiheessa. Evoluution opettaminen tieteellisenä totuutena tuli katolisissa kouluissa samalla yleiseksi.

Maailmankaikkeuden ikä
Professori ja tähtitieteilijä Fred Hoyle (1915-2001) hylkäsi alkuräjähdysteorian mahdottomana ja avaruudesta
saatujen havaintojen vastaisena. Hän
laski teorioita aineen jatkuvalle ilmestymiselle. Teoria sai nimekseen "Jatkuvan
luomisen teoria”. Siinä ainetta syntyy itsestään ja kasaantuu tähdiksi. Avaruuden
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Vuonna 1948 Gamow ja Alpher julkaisivat
teorian alkuaineiden synnystä tähtien kehitysvaiheissa. Samaan aikaan Fred Hoylen
ryhmä (Hermann Bondin ja Thomas Goldin)
julkaisi pysyvän tilan teorian. Siinä alkuaineita syntyy sitä mukaan kuin maailmankaikkeus laajenee. Tämä enteili jo ns. Higgsinteoriaa, jonka mukaan kaikkeuden täyttää
erityinen Higgsin kenttä. Mitä suurempi
kentässä liikkuvien hiukkasten vuorovaikutus kentän kanssa on, sitä suurempi massa
niillä havaitaan. Materia siis syntyy Higgsin
hiukkasen ansiosta "tyhjästä".6
laajeneminen jatkuu siten, että materiaa din evo-vuoden välissä. Nasan WMAPsyntyy ja tähtiä kehittyy samaa vauhtia luotaimen välittämien tietojen perusteellä
kuin maailmankaikkeus laajenee. Aineen ilmoitettiin alkuvuodesta 2008 tarkaksi
kokonaismäärä suhteessa tilaan pysyy iäksi 13,73 miljardia evo-vuotta.
näin vakiona ja säilyy tasapainoisena
ikuisesti. Hoylen työryhmän laskelmat Punasiirtymän pulmat
Avaruuden laajenemisen todisteeeri alkuaineiden synnystä tähdissä on sitna käytetyn punasiirtymän eräs tulkinta
temmin todettu virheelliseksi.
Alkuräjähdyksen todisteena vuonna on, että galaksit kiertävät kehää, jolloin
1964 havaittua taustasäteilyä Hoyle piti niiden liike aiheuttaa punasiirtymän
vain avaruudessa olevan rauta- ym. pö- (katso s. 177). Vaihtoehtoinen selitys
lyn ja alkeishiukkasten aiheuttamana läm- liittyy painovoimaan, joka on erilainen
pösäteilynä, heijasteena, joka voisi olla mi- eri massoilla ja aiheuttaa erilaisia pukä tahansa suure. Se ei voi olla jälkiheijaste nasiirtymiä. Painovoiman vaikutuksen
alkuräjähdyksestä, kuten haluttiin usko- punasiirtymään ennusti jo Einsten.
Pulman punasiirtymäteorialle aiheuttella. Monet tiedemiehet, kuten nobelisti
Hannes Alfven, ovat laskelmissaan tulleet tavat ne taivaankappaleet, joiden punasiirsiihen tulokseen, että alkuräjähdyksen seu- tymä on muista poikkeava vaikka liikerauksena ei voisi syntyä mitään - päinvas- rata on sama. Siirtymä voi johtua myös
toin, sekava laajentuminen jatkuisi ilman, valon nopeuden hidastumisesta eli väsyettä mitään syntyisi. Hän kirjoittaa: "... neestä valoaallosta. Myös Halton Arpin
siitä, onko Big Bang -oletus oikea vai ei, työryhmän tekemät merkittävät, kanon keskusteltu huomattavan vähän...suu- sainvälisesti tunnustetut löydöt osoittari joukko sen kanssa ristiriidassa olevia vat, että kaikki punasiirtymät eivät ole
havaintoja selitetään lukuisilla perus- kosmologista alkuperää.7 Kun Halton
teettomilla oletuksilla tai yksinkertaises- Arp ryhtyi julkaisemaan alkuräjähdysti sivuutetaan."5 Professori Werner Gitt teorian vastaisia havaintojaan, hänelle ei
on tutkimustensa pohjalta todennut, että enää myönnetty tutkimusaikaa avaruustähdet eivät ole voineet syntyä alkuräjäh- teleskoopin käyttöön.8 Astrofysiikan prof.
dyksen seurauksena.5A Epäilijöistä huoli- H.-J. Fahr epäilee Hubble-vakion olemasmatta universumin alkuhetkelle haluttiin saoloa ja totetaa, että "ehkä laajenemismääritellä historiallinen syntymäpäivä. ta ei tapahdukaan?" 8A Vaikka Hoyle
Ikäarviot liikkuivat alussa 12-18 miljar- itse toi käsitteen “Big Bang” yleiseen
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Alkuräjähdys ei ollutkaan kaiken alku? Kosmisesta taustasäteilystä tehdyt uudet mittaukset viittaavat siihen, että on ollut olemassa myös aiempia maailmankaikkeuksia??
Tämä uusi nakkimakkara-teoria poistaa vanhoja pulmia mutta se tuo runsaasti uusia
- eikä se ole edes uusi vaan muokattu versio vanhoista. Teorian mukaan alkuräjähdys
on vanhan kutistuvan ja uudelleen laajenevan universumin kohtauspiste, jossa siirtyy
myös tietoa vanhasta uuden käyttöön. Oletettavasti myös elämä siirtyy uuteen tilaan.12
tietoon, ei hän katsonut alkuräjähdyksen
olevan tieteellisesti mahdollista. Hänen
mukaansa ei ole järkevää tähtitieteellistä mallia, jossa tasaisella tai epätasaisella
nopeudella liikkuvat räjähdyksen sirpaleet
voisivat tiivistyä. “Laajeneva aine ei voi
törmätä mihinkään ja riittävän laajenemisen jälkeen kaikki toiminta on ohi.”9
Maailmankaikkeus ei ole sekava
vaan käsittämättömän selkeä ja erittäin
tar kan järjestyksen mukaan toimiva.
Sat tumanvaraisuutta ei voida missään
tasossa havaita. Jatkuvasti tulee ilmi havaintoja, jotka eivät sovellu alkuräjähdysteoriaan. Fyysikko Eric Lerner toteaa, että
"alkuräjähdys on vain mielenkiintoinen
taru, jota ylläpidetään tietyssä tarkoituksessa".10 Maailmankaikkeus on aivan
liian suuri ja monimutkainen, tarkasti
toimiva järjestelmä. Siksi se ei missään
muodossa ole voinut syntyä alkuräjähdysteorian tapaisella tavalla ja 20 miljardin vuoden aikana. Alkuräjähdysteorian
kannattajat sitä vastoin väittävät, että järjestys ja informaatio lisääntyvät laajenemisen edetessä.

Avuksi mustat aukot
1970-luvun lopulla avaruuden liikkeitä koskevissa laskelmissa todettiin
epävakaisuutta suhteessa tehtyihin havaintoihin. Niiden mukaan avaruuden
massa ei pysty pitämään sitä liikkeiden
tasapainotilaa, joka voitiin havaita.

Pulman selvittämiseksi julkaistiin
Hawking/Penrose-raportti, jossa esiteltiin teoria mustan aukon muodostumisen, singulariteetin käänteisilmiöstä, alkuräjähdyksestä. Tämän teorian mukaan
Vatikaanin aikanaan julkituoma "alkumuna" olisi mahdollinen. Näkyväksi hahmoksi teorian puolustajana nousi Stephen
Hawking (s.1942), jolle Vatikaanin tiedeakatemia myönsi asian johdosta ansiomitalin.11
Teoksessa "Maailmankaikkeus" Stephen Hawking ja David Filkin ilmoittavat, että alkuräjähdyksen lämpötilassa
voi olla vain energiaa. Materian ja antimaterian tulisi yhtyä säteilyenergiaksi.
Sattumalta materiaa syntyi kuitenkin hieman enemmän ja tästä sattumasta kehittyi
tuntemamme maailmankaikkeus.
Näitä atomitason energiapulmia ryhdyttiin selvittämään ja luotiin uusi käsite
"kvanttiteoria". Siinä muutetaan perinteinen oletus, että aineen ominaisuudet
muuttuvat tasaisesti, koskemaan vain
näkyvää materiaa. Atomitasolla energiat
toimivat uuden näkemyksen mukaan eri
tavalla. Kehitettiin kvanttimekaniikka,
joka ottaisi huomioon aineen atomaariset
käyttäytymistavat. Sillä pyrittiin selvittämään mm. miten elektroni voi säilyttää energiansa atomiydintä kiertäessään.
Teoriasta tuli niin monimutkainen, että
vain harvat sen ymmärtävät.13
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Miten kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria yhdistetään? Saako painovoima
uuden olemuksen? Onko olemassa uusia
ulottuvuuksia, universumeja ja luonnonlakeja? Tietokoneiden tehojen kasvaessa
ja niiden käytön tullessa edulliseksi uusia,
eksoottisia maailmankaikkeuksia keksitään - melkein jokaiseen tiedelehden numeroon. Tutkijat kuitenkin kamppailevat
sen puolesta että nykyinen maaimankaikkeuden malli säilysi mahdollisimman kauan - ainakin eläkepäivien alkuun.
Siksi havaittujen avaruuden liikkeiden ja galaksimassojen ja nykyteorian
yhteensovittamiseksi kehitettiin teoria
pimeästä aineesta ja energiasta, jotka
käsittävät yli 90 % koko maailmankaikkeudesta – kuin näkymätön eetteri Aristoteleen aikana. (T 2/luvut 32 ja 34)

toutumisesta alkuräjähdyksen seurauksena puuttuvat: "...kaikki suuren
räjähdyksen syyn tieteelliseen tutkimukseen tarvittava todistusaineisto suli ja
tuhoutui alkuhetkien kuumuudessa."16
Nykyisen maailmankaikkeuden ja biosfäärin syntyyn tarjotaan seuraavaa tapahtumasarjaa:
1) Alkuräjähdys ja kosminen evoluutio,
2) Kemiallinen evoluutio, joka olisi
tuottanut alkuaineet
3) Tähtien evoluutio taivaankappaleiden syntymiseksi
4) Orgaaninen evoluutio elämän ja informaation syntymiseksi
5) Makroevoluutio eliöstön monimuotoisuuden kehittymiseksi
Mitään näistä tapahtumista ei ole havaittu luonnossa.

Materian ja taivaankappaleiden synty

Dynaaminen Universumi

Alkuräjähdysteorian mukaan laajeneva helium- ja vetyatomien muodostama
kaasumainen räjähdysaalto alkoi muodostaa erilaisia tiivistymiä. Tutkija B.
Patrusky toteaa: "Standardin mukainen
Big Bang -malli ei synnytä kasautumista. Malli olettaa maailmankaikkeuden
lähteneen liikkeelle tasaisesta, homogeenisesta, laajenevasta kaasusta. Jos
fysiikan lakeja sovelletaan tähän malliin,
saadaan yhdenmukainen, tasaisesti jakautuneiden, täysin järjestäytymättömien
atomien kosminen joukko."14 Tähtititietelijä Corlis ihmettelee galaksien syntyyn
liittyviä havaintoja: "On melko noloa,
ettei kukaan ole selittänyt niiden (galaksien) syntyä... Useimmat tähtitieteilijät
ja kosmologit myöntävät avoimesti, ettei
galaksien muodostumisesta ole olemassa
tyydyttävää teoriaa. Toisin sanoen eräs
maailmankaikkeuden keskeinen piirre on
vailla selitystä." 15
J. Jastrow totesi jo 1970-luvun lopulla, että kaikki tieteelliset näytöt maailmankaikkeuden synnystä ja muo-

Useat kansainväliset avaruustutkijat
pitävät suomalaisen TkT Tuomo Suntolan Dynaamisen Universumin (DU)17
mallia nykyisin voimassa olevaa, alkuräjähdysteoriaan perustuvaa mallia parempana. Se ei perustu alkuräjähdykseen.
Siinä aika ja luonnonlait ovat ikuisia.
Valon nopeus ei ole vakio. Se määräytyy
avaruuden laajenemisnopeudesta sekä
paikallisista gravitaatio-olosuhteista.
Avaruudesta tehdyt mittaushavainnot soveltuvat DU-malliin ilman korjailukertoimia. Mustat aukot liittyvät teoriassa stabiiliin taivaanmekaniikkaan.
Pimeää energiaa ei tarvita. Avaruuden
laajeneminen tapahtuu kaikkialla. Se
voi daan mitata esimerkiksi Maan ja
Kuun välisen etäisyyden kasvussa. Mitatusta Kuun loittonemisesta Maasta noin
60 % johtuu kokonaislaajenemisesta ja
loput vuorovesi-ilmiön aiheuttamasta
kitkasta. Laajeneminen vaikuttaa kaikkialla. Sitävastoin atomit ja molekyylit
pysyvät kooltaan vakiotilassa joten kiinteiden kappaleiden koot eivät muutu.
Mielenkiintoista teoriassa on se, että sii-
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Avaruuden pimeä aine on jakautunut niin epätasaisesti, että
valo joutuu mutkittelemaan sen
painovoimakentässä. Kuvaan
on piirretty keltaisella, miten
valo kulkee miljardin valovuoden
päässä toisistaan olevien galaksien välillä, kertoo Tiede 2000 -lehti
n:o 5/2000. Pariisin astrofysiikan
tutkimuslaitoksessa on mitattu
valon kosmisia kiemuroita kaukoputkella, joka sijaitsee Mauna
Keassa Havaijilla. Havaintoalue
on noin 200 000 galaksia. Otaksumat ja tietokoneelle mallinnettu
avaruus saavat aikaan halutun
näkymän.
Avaruuskaukoputken tuntihinta ei ole halpa. Tutkijat saavat työstään kunnon
palkan. Valtavan työn ja käytetyn ajan jälkeen saadaan aikaan osin mielikuvitukseen perustuva 200 000 galaksin laatikko, jonka kuva voidaan laittaa
seinälle. Mitä muuta hyötyä tästä on yhteiskunnalle, joka maksaa kustannukset?
nä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Maapallon
tapahtumien heijasteet eivät näin ole vain
paikallisia vaan kokonaisuuteen vaikuttavia. Luonnollisesti Dynaamisen Universumin mallia vastustetaan, koska se tekisi
tarpeettomiksi alkuräjähdyksen sekä pimeän energian. Lisäksi se nöyryyttäisi
nykyisen mallin kannattajia.

Valovuosi - aika vai etäisyysmitta
Maailmankaikkeuden ja sen osien
välisiä matkoja arvioitaessa etäisyydet
ilmoitetaan valovuosissa (9,46 x 1015
metriä) tai parsekeissa, joka on noin 31x
1015 metriä eli 3,26 valovuotta. Matka
maapallolta kaukaisiin tähtiin arvioidaan
havaintovälineisiin saapuvan valon voimakkuuden ja laadun mukaan tai kolmiomittauksin - jos tähti on "lähietäisyydellä".
Valovuosi on etäisyysmitta vaikka
sitä usein käytetäänkin aikamittana. Meteoriittien ikäarvioinneissa käytetään
hyväksi radiometrisiä mittauksia.
Kaukaisten tähtien etäisyydet ovat
aina arvioita, joissa pätevät suunnilleen

samat säännöt kuin avaruuden liikkeiden
määrittelyssä. Ne tutkijat, jotka pääsevät
analysoimaan sitä tietovirtaa, jota tutkimussatelliitit lähettävät, ovat etuasemassa myös kun suunnitellaan niitä tietokoneohjelmia, joilla informaatiota tulkitaan
ja kuvannetaan. Tästä on hyvä esimerkki
Pariisin astrofysiikan tutkimuslaitoksen
mallinnukset (sivun kuvassa) valon
etenemisestä alueella, jonka suuruus
on noin 200 000 galaksia. Vastaavaan
huimaan näkemykseen päästään myös
Celestia-simulaatiosovelluksella, "joka
on enemmän kuin reaaliajassa toimiva
tähtien ja planeettojen bongailuohjelma.
Se pyörittää OpenGL 3D -mallia aurinkokuntamme objekteista ja tunnetuista
tähdistä. Käyttäjä voi vaikkapa käydä
hetkessä katsomassa minkälaiselta sumpulta kotoiset tähtikuviomme näyttävät
esimerkiksi Deneb-tähden lähistöltä katsottuna." Tämän sovelluksen voi ladata
ilmaiseksi.
Nuorisomme on voimakkaasti mukana tapahtumissa, jotka "olivat totta
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Kuva galaksimme nurkasta. Tähtiä kuvaava tutkija
saa tehtäväkseen arvioida
etäisyyksiä kuvassa olevien tähtien kirkkauden
mukaan. Luonnollisesti
kuvia otetaan runsaasti ja
eri suotimien läpi. Jokaisesta tarkkailun kohteena
olevasta valolähteestä
otetaan todennäköisesti
myön spektriviivastot.
Niistä selviää myös siirtymät eri aaltoaluiden
kohdalla. Tutkimus on
mielenkiintoista, vaatii
hyvän mielikuvituksen ja
runsaasti rahaa.
miljardeja vuosia sitten" Star Wars -aiheisen avaruussimulaattorin välityksellä. Heille nämä näkymät ja niille annetut selitykset ovat yhtä totta kuin tutkijoille, jotka ohjelmoivat tietokoneensa
tuottamaan avaruuden havainnoista haluttua tulosta.

Maailmankaikkeuden ikä
Raamatun mukaan taivaan ja maan
sekä kaiken elävän luominen kesti kuusi
päivää. Jeesus ilmoitti tulevasta maailmasta: "Minun Isäni kodissa on monta
asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko
minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä
takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin
olisitte siellä, missä minä olen." (Joh. 14:
2-3) Tulevan, uuden maailman ja taivaitten luominen ei tule kestämään miljardeja
vuosia. Jeesuksen ilmoituksen mukaan
hän on niitä valmistelemassa.
Tietokoneet ja satelliittipuhelimet
ovat monelle päivittäisiä työvälineitä.
Usein uuden ohjelman pulmana ovat
ohjelmointivirheet. Me ymmärrämme

185
että Jumala ei siihen pysty vaan tarvitaan miljardeja vuosia, evoluution,
sattumat ja mutaatiot.

Onko maailmankaikkeus muuttunut?

sen, että monimutkaiset toteutukset vaativat jopa kymmenien tuhansien ihmisten
työpanoksen ja vuosien testaukset. Kun
kaikki on todettu hyväksi, ohjelmoitu
tiedosto otetan käyttöön ja ruudulle ilmestyvät valmiit parametrit.
Kun Jumala toteutti oman suunnitelmansa ja kutsui aineen sekä energian
käyttöönsä, Hän teki ohjelmansa mukaan
maailmakaikkeuden, maailman ja elämän kuuden päivän aikana.
Hän loi maailman kaikkineen sekä
taivaat valmiina toimivina kokonaisuuksina. Ensimmäiset ihmiset, Aadam ja
Eeva luotiin aikuisiksi - ei vastasyntyneiksi tai alkusoluiksi. Taivaan ilmiöt luomisen jälkeen olivat samat kuin
nyt - lukuunottamatta lankeemuksen
aloittamaa rappeutumista: "Muinoin sinä
perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi. Ne katoavat, mutta sinä pysyt,
ne vanhenevat kaikki kuin vaate; sinä
muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan,
ja ne muuttuvat." (Ps. 102:26-27)
Tätä ilmoitusta kuuden päivän luomisajasta emme hyväksy oman vähäpätöisyytemme vuoksi. Väitämme vain,

Kun vedenpaisumuksen jälkeisen
maailman ensimmäiset tähtien tarkkailijat havannoivat tähtiä, oli tähtitaivas
samanlainen kuin 1500 vuotta myöhemmin. Silloin sitä havainnoivat kreikkalaiset. Lähes 500 vuotta myöhemmin
Ptolemaios tutki kirjakääröjä ja taivasta.
Hän piirsi tarkkoja ympyröitä taivaan
kappaleiden liikkeille ja samalla uskoi
entisten tietelijöiden näkemyksiin, että Maa on kaiken keskus, jonka ympäri
muut taivaankappaleet liikkuvat. Noin
tuhat vuotta myöhemmin kaukoputken
omistaneet tutkijat tulivat siihen tulokseen, että kaikki pyöriikin auringon ympäri. Näin uskotaan myös tänään.
Maailmankaikkeus on pysynyt samana. Vain ihmisen tarkkanäkö on parantunut tekniikan avulla. Oletamme tähtien
ja planeettojen liikkeistä enemmän. Mutta universumi on edellen sama kuin neljä
tuhatta vuotta sitten.
Olemmeko pystyneet parantamaan
tänä aikana maailmankaikkeutta? Ovatko viisaat tähtien tarkkailijat pystyneet
vaikuttamaan maailmankaikkeuden liikkeisiin? Jos ei tukimuksilla, väittelyillä,
vanhan eikä uuden inkvisition toiminnalla ole ollut merkitystä, on kysyttävä
hienovaraisesti: "Onko tähtiin kurkoittelu ja taivaan tapahtumien menneisyyden sekä tulevien ilmiöiden selittäminen
työtä, jonka varjolla voimme unohtaa
meille alun perin annetut tehtävät?"

Ihmisen tehtävä maailmassa
Raamatussa Jumala määrittelee ihmisen vastuualueen ja tehtävän: "Ja
Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi; miehek-

si ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala
siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille:
"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja
täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne
alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja
taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." (1 Moos. 1 27-28)
Ne, jotka työskentelevät maailman
nykytilan, merten tutkimisen, puhtaan
veden ja ravinnon tuottamisen alueilla,
joutuvat toimimaan niukkojen resurssien
varassa. Useat tutkijat ovat kritisoineet
sitä, että ne projektit, jotka eivät varsinaisesti ihmisille kuulu, jotka liittyvät
maailmankaikkeuden synnyn ja kehityksen tarkkailuun, avaruusvarusteluun,
sotateollisuuteen jne., tuovat mukanaan
vaurautta mutta vain niille, jotka yhteistuumin rakentavat itsekeskeistä materiaalista maailmaa.
Kritiikin ymmärtää hyvin jos katsoo muutamien projektien kustannuksia:
Kuulento-ohjelman hintalappu oli nykyrahassa noin 80 miljardia euroa. Manhattan
-projektin kulut olivat vajaat 20 miljardia
euroa, Cernin hiukkaskiihdytin on maksanut jo yli seitsämän ja puoli miljardia.18
Irakin sodan kustannukset olivat suuret;
lähes 150 000 kuolonuhria ja pelkästään
Pentagonin sotakulut olivat noin 590
miljardia euroa.19 Suunnitelmissa olevan
kuulennon budjetti on Sentinel-sanomalehden mukaan vuoteen 2025 mennessä
217 miljardia dollaria. Kun maailmassa
on pääomaresursseja rajatusti, tulisiko
niiden jakamisessa ottaa huomioon koko
maailman väestön tarpeet?
Nyt maailmanlaajuisissa pääomavirroissa on huomioitu ensisijaisesti etuoikeutettujen vaatimukset edullisimmista pääoman sijoituksista.
"Puhtaan juomaveden ja kunnon
sanitaation puute johtaa vuosittain arviolta noin 1,5 miljoonan lapsen kuolemaan ripulin takia. Maailmassa on 425
miljoonaa lasta, joilla ei ole käytössään
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puhdasta vettä, ja 980 miljoonalta puuttuu alkeellisinkin sanitaatio, kuten käymälät. Yhteensä ilman puhdasta juomavettä ja perussanitaatiota on noin 3,6
miljardia ihmistä." Unicef 1.10 2006
Kesällä 2010 puhdas vesi tunnustettiin Yhdistyneiden Kansakuntien
kokouksessa ihmisoikeudeksi.

Kristityn huoli lähimmäisestä
Maailman luomisesta lähtien olemme
kärsineet siitä, mitä kaikkea ihmisen pahuus ja itsekkyys on saanut aikaan. Tämä
sisäänrakennettu toisiin kohdistuva ominaisuus siirtyy perimän mukana seuraavalle sukupolvelle. Pahuuden ilmenemisen voi katkaista vain usko hyvyyteen ja
anteeksiaantoon. Mutta tämä kristillinen
maailmakuva on kauhistus niille, joille materialistinen maailmankuva ja usko
vahvemman oikeuteen, on ainoa oikea.
Kun kristityt kautta aikojen ovat
tarkkailleet luontoa ja taivaan tähtiä, he

ovat nähneet niissä Jumalan suuruuden.
Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä
tekoja. (Psalmi 9:2) Raamatussa kerrotaan
tähtien tarkkailijoista: "Kun Jeesus oli
syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja
he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt
juutalaisten kuningas? Sillä me näimme
hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme
tulleet häntä kumartamaan." (Matt. 2:1-2)
Nykyiset avaruuden tutkijat havainnoivat tähtien ja galaksien paljoutta ja uskovat kaiken syntyneet sattumien ja luonnonlakien vastaisten tapahtumien seurauksena. Avaruuden tutkiminen on kallista. Mutta niille, jotka avaruutta kuvaavat,
selittävät ja tulkitsevat, se on tuottoisaa ja
tuo mukanaan vaikutusvaltaa. Maailma ei
siis ole tässä mielessä muuttunut siitä, kun
Nooan perilliset alkoivat rakentaa taivaaseen asti ulottuvaa torniansa.

Maasta katsottuna Venuksen liike pitkäaikaisseurannassa muodostaa vasemmalla
alla olevan kuvion. Piirrokseen on merkitty myös Aurinko ja muut lähiplaneetat. Kun
kuvion värittää, tulee siitä kultaisen leikkausen kaavaan soveltuva kukkakuvio. Muodostuneen kukan kerrannaislehdet ovat piirtyneet samanlaisessa suhteessa kokonaisuuteen kuin luonnon kukissa oleva Kultaisen leikkauksen muotoja noudattava kukka.
Johannes Kepler havaitsi taivaankappaleiden liikkeiden matemaattisen tarkkuuden
ja havaitsi myös yhteyksiä planeettojen liikkeiden ja eri sävelkorkeuksien välillä.
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Maailmankuvan merkitys
1860-luvun eurooppalainen uutinen oli, kun Louis Pasteur
julkaisi tutkimuksensa tulokset elämän synnystä. Uutinen
järkytti Charles Darwinin kannattajia, jotka juuri olivat
saaneet läpi idean kehitysopista ja kaiken synnystä ilman
Jumalan myötävaikutusta.
Väittely Ranskassa oli vilkasta siitä,
miten elämää syntyy. Yleinen käsitys
oli, että pilaantunut liha tai likainen ja
kostea talouspyyhe synnyttivät elämää.
Pasteurin kokeet osoittivat, että vain
elämä tuottaa elämää. (Taustaa 2/luku 24)
Nykyiset materialistisen maailmankatsomuksen kannattajat ovat palanneet takaisin alkeisuskomuksiin.
Tunnettu ateistisen maailmankuvan
kannattaja Richard Dawkins julistaa,
että "elämä on aineen ominaisuus, joka
ilmenee aina sopivissa olosuhteissa."
Suomessa Yliopisto-lehden kanta on
sama: "Elollisen ja elottoman välillä
ei ole mitään perustavaa laatua olevaa
eroa; kyse on vain järjestyneisyyden
asteesta."20 Tähtitieteiljä Esko Valtaojan
kanta on: "Aine ei elä,vaan elämä on aineen ominaisuus". Professori Eero Paloheimo meni ihmisen tietoisuuden määrit-

telyssä myös pitkälle: "Tietoisuus on aineen
ominaisuus, evoluution tuoma kyky."
New Yorkin yliopiston professori
Stephen Jay Gould (1941-2002): ” Maapallo voi olla edustava esimerkki elämän
synnystä tai ainutkertainen oikku. Kumpi
on kyseessä, ratkeaa kahdella tavalla: tehdään elämää laboratoriossa tai löydetään
sitä muualta...” Onko evoluutio totta – se ei
ole tärkeää vaan se, että saadaan ihmiset
uskomaan siihen".21 Yhdysvaltain NY:n
luonnonhistoriallisen museon kuraattori Ian
Tattersallin näkemys on vastaava:”Monet
seikat osoittavat yhtäpitävästi, että oma
lajimme on pitkän evoluution tulosta. Siksi meidän on helppo uskotella, että sama
suunta säilyy ja ihminen tulee lajina entistä
täydellisemmäksi." 22
Näin Darvinistisen maailmankuvan
sisäistäneet tutkijat ja yliopistomaailman vaikuttajat ovat palanneet takaisin
pakanalliseen aikaan, jossa kumarretaan
elotonta materiaa elämän aikaansaajana. He vaikuttavat siihen, että nuorille
opetetaan kouluissa pakollisena oppiaineena ja tieteellisenä totuutena elämän
syntyminen aineesta sattumalta.

Vettä etsimässä
Maailmankaikkeuden tarkkailijat etsivät planeettoja, joissa olisi vettä. Yleisen
uskomuksen mukaan kaikkialla missä
on vettä on myös happea. Sinne ilmestyy paikallisiin olosuhteisiin sopeutuvaa
elämää. Tiede-lehden kanta: "Elämän todennäköinen alku osataan jo hahmotella
pääpiirteissään. Kemiallisten reaktioiden yksityiskohdissa on kuitenkin vielä paljon selvittämistä."23 Uskomuksen
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Yleisen uskomuksen mukaan tarvitaan vain molekyylien
sopiva järjestys ja vettä jotta elämä ilmestyy. Olisiko äsken
kuollut, ehjä hiiri (valmis molelyykien järjestys) ja lasi vettä,
elämän synnylle riittävä ehto, jolla tutkijat voisivat testata
uskomuksiaan elämän aikaansaamiseksi. Ensimmäinen
onnistuja tulee varmasti saamaan
mainetta ja kunniaa.
mukaan solumaailma kehittyi mikrobien välisessä valintataistelussa.
Yleinen kehitysopillinen väite on,
että ensimmäiset esitumalliset bakteerin tapaiset eliöt ilmestyivät maapallolle
noin 3,6 miljardia evo-vuotta sitten. Ne
toivat elämän maailmaan. Luonnontieteellinen museo Helsingissä markkinoi
elämän syntyä sattumalta, jossa ensimmäinen vaihe oli mikrobimaailma. Se
esittelee vuonna1890 löytynytta kiveä,
jossa on pieniä kuoppia. "Kiven pienissä painaumissa uskotaan olleen sinileviä, joiden iäksi on arvioitu runsaat
1900 miljoonaa vuotta."24 Näistä sinilevistä alkoi elämän kehitys.

Ryhmittyneet vastustajat
Miksi valtion virallinen luonnontieteellinen museo, tiedekeskukset ja
yliopistolaitos ottavat nykyään voimakkaasti kantaa sen puolesta, että elämän
synty ja kehitys on tapahtunut darvinistisen teorian mukaisesti ja että maailmankaikkeus on alkanut alkuräjähdyksestä miljardeja vuosia sitten?
Kansainväliset tiedejärjestöt ja -laitokset ovat ryhmittyneet vastustamaan
Raamatun mukaista opetusta.
Sekä Euroopan Unionin että -Neuvoston julkilausumat tukevat vain niitä
laitoksia ja toiminta-alueita, jotka edistävät evoluution opetusta ja omaksumista. Tunnetuin näistä on Ecsite, joka on
eurooppalainen verkosto. Se "yhdistää
Euroopassa sijaitsevia tiedekeskuksia
ja museoita sekä muita tiedeviestinnän
instituutioita. Ecsiten kansalaisten osal-

listumista koskevan politiikan tavoitteena
on evoluutioteorian esittäminen parhaana selityksenä elämän monimuotoisuuden jatkuvalle kehitykselle maapallolla.
Ecsite kannattaa voimakkaasti evoluutioteorian opettamista eurooppalaisissa
kouluissa keskeisenä osana tieteen opintosuunnitelmaa ja kehottaa välttämään
kreationismin ja älykkään suunnittelun,
ID:n (engl. intelligent design) kaltaisten
näkemysten opettamista tieteenä."25
Vastaavasti Euroopan neuvosto ohjaa
jäsenvaltioitaan hyväksymään vain evoluution opetuksen kouluissa.26 Päätöksen
n:o 11297/8.6.2007 mukaan evoluutio on
tieteellisesti oikeaksi todistettu teoria, joka jokaisen opiskelijan tulisi omaksua.
Näihin molempiin kannanottoihin
sisältyy vakaumus elämän ilmestymisestä tietyissä olosuhteissa elottomaan
materiaaliin. Suomessa Opetushallitus
on vienyt asiaa kouluihin opetussuunnitelmien ja ohjeiden muodossa Euroopan
Neuvoston päätöken mukaisesti.
Yhdysvalloissa vastaavasti toimivat
AAA, The American Association for the
Advancement of Science sekä National
Centre for Science Education, joiden
toimintatavoitteisiin kuuluu evoluution
vastaisen opetuksen kieltäminen kaikissa valtion tukea saavissa kouluissa. Ne
pyrkivät myös lainsäädäntöteitse vaikuttamaan siihen, että kreationismia tai
ID-teoriaa opettavat opettajat joutuvat
vastuuseen lain rikkomisesta opettaessaan, että darvinismi on vain teoria, jolle
ei ole löytynyt tueksi tieteellistä näyttöä.

PÄLIKKÖ
Kristillisen kasvatuksen lähtökohdat liittyvät Raamatun käskyyn kastaa©jaKIMMO
kasvattaa.
Lapsella on tutkimusten mukaan synnynnäinen tieto Jumalan olemassaolosta. Jo
varhain hän pystyy erottamaan ihmisen tekemät Jumalan töistä. Tätä on tutkinut yli
10 vuoden ajan tri. Justien Barret.27 Ihmisten itsekeskeisyyden, omien etujen ajamisen
sekä yleistyneen materialistisen maailmankuvan seurauksena on perhekeskeisyys
länsimaissa pirstoutumassa. Lapset synnytetään yhteiskunnan kasvatettaviksi ja
koulutettavaksi. Tämä on yhteiskunnan edun mukaista. Silloin yhteiskunnan tarpeet
tulevat ensisijaiseti huomioon otetuiksi. Lapsen hengellinen kasvatus kärsii.
Ihmisen merkitys mitataan hyöty-haitta-mittareilla. Tämä edellyttää, että kukin koulutetaan hyväksymään se, että itse ihmisellä ei ole merkitystä vaan tuotoksella. Kun
kukin hyväksyy itselleen vain ajalliset tavoitteet eikä usko olevansa ainutkertainen
ja iankaikkinen luomus, lyhytjänteinen, omien etujen ajaminen tuntuu luonnolliselta.
Pakollinen evoluutio-opetus peruskouluissa ja lukioissa takaavat sen, että yliopistoon
tulevat ovat jo omaksuneet materialistisen maailmankuvan. Jo Kant ymmärsi viitekehyksen merkityksen havaintojen tulkinnassa. Kun ympäristö selitetään evoluution
viitekehyksen kautta myös havainnot ja ilmiöt ymmärretään kehityksen seurauksina.

Nykyaikainen inkvisitio
Käytännössä sekä tiede-, yliopisto- että koulumaailmassa toimii nykyaikainen "inkvisitio-järjestelmä". Se
pelottelee, pakottaa ja rankaisee niitä,
jotka eivät usko virallista tieteisoppia darvinismia eivätkä toimi kehitysopin
omaksumisen ja edistämisen puolesta.
Merkille pantavaa on se, että hyökkäyksen kohteena ovat reformoidut kristityt ja ID-teoriaa kannattavat henkilöt.
Näistäkin käytännössä evoluutiota vastustavia ovat vain luomiskertomukseen
uskovat, ns. "nuoren maan" kreatonistit.
Muiden uskontojen edustajat eivät ole
tieteisuskovien kohteina. Roomalaiskatolisetkin jäävät sivuun kun he hylkäävät
ID-teorian. Heidän oppirakenteeseensa kuuluu sekä alkuräjähdyksen että
evoluution hyväksyminen. Marylandin

yliopiston professori Robert Nelsonin
mukaan "katolisen kirkon valta ihmisiin
on suuri, ja monopolikulttuuri helpottaa
korruption juurtumista. Katolisella tai
ortodoksisella kirkolla on samanlainen
vaikutus kuin sosialismilla oli itäblokin
maissa."27A Tämäkin ero on merkittävä.
Mitä tämä jaottelu kristittyjen kesken
käytännössä merkitsee:
- Kristittyjä maailmassa on n. 2272 miljoonaa, ja näistä roomalaiskatolisia on
1204 miljoonaa - siis yli puolet. Kristittyjen osuus kaikista uskontoa harjoittavista on hieman yli 33 %.
- Luterilaisia kaikista kristityistä on
vain 64 miljoonaa eli 14,5 % .
- Arvioiden mukaan maailmassa on yli
1,9 miljardia ihmistä - kokonaisuudesta n. 29 %.28 - jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia.
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Yhteiset edut ja sama ajattelumalli
Nykyisin vallassa olevat tiedeyhteisöt hyväksyvät joukkoonsa ne, jotka ovat
tieteellisestä totuudesta samaa mieltä.
Voimassa oleva totuus on sopimusasia ja
se määritelläään yhteisön sisäisellä päätöksellä. Tiedeyhteisöt suojelevat itseään
eivätkä hyväksy näkemyksiä, jotka voivat
vaarantaa jäsenten edut. Yhteinen ajattelumalli pitää yhteisön koossa ja varmistaa
edunsaajien toimeentulon. Paradigman
muutos tiedemaailmassa voi toteutua vasta, kun eduista nauttiva sukupolvi siirtyy
historiaan - ellei seuraava sukupolvi jo
nauti samoja etuja ja ole jo omaksunut
samaa ajattelumallia. Tämän tavoitteen
mukaan toimitaan. Materialistisen maailmankuvan hyväksyminen tuo runsaasti etuja. Mitä korkeammalla päätösportaikossa ollaan, sitä suurempi merkitys on
maailmankatsomuksen mukana tulevilla
eduilla. Eri mieltä olevat kokevat kovan
kohtalon, sekä yhteisön sisällä että julkisesti.

Hiljainen sensuuri
Tiedejulkaisujen ja -ohjelmien merkitys maailmankuvan muokkaajina on
koulukasvatuksen ohella suuri. Artikkelit
julkaisuihin ja ohjelmat TV-kanaville kulkevat vertaisarviointijärjestelmän kautta.
Menetelmällä pyritään estämään niiden
artikkeleiden, ohjelmien ja tutkimusraporttien julkaisu, jotka ovat vallassa olevan maailmankuvan vastaisia tai pyrkivät
tuomaan esille aineistoa, jota mahdollisesti voidaan käyttää todisteeksi evoluutioteoriaa vastaan. Artikkelit lähetetään
julkaisun toimesta 2-4 arvioijalle, joiden
henkilöllisyys pidetään salassa. Tietoa ei
myöskään aina anneta siitä, miksi julkaistavaksi haluttua työtä ei kelpuuteta. Tästä
vertaisarviointimenetelmän valikoivasta
käytöstä löytyy lukematon määrä näyttöä.
Tuoreimpia julkisuuteen tulleista ovat
terveysalan tutkimukset, jotka koskevat

Dokumentti Expelled: No Intelligence
Allowed, esitettiin Yhdysvalloissa v. 2008
yli 1000 teatterissa samanaikaisesti. Se
sai aikaan kansainvälisen keskustelun
siitä, kuinka korkeassakin asemassa
olevia tutkijoita ja opettajia kohdellaan,
jos he eivät hyväksy "apinalinjaa" - kehitysopillista maailmankatsomusta, vaan
tukevat ID-teoriaa.
narkolepsiaan sairastumisen ja rokotteen
välistä yhteyttä.29

Vastustajien kova kohtalo
Yhdysvalloissa esitettiin vuonna
2008 Expelled-dokumentti. Se toi kansainväliseen keskusteluun "toisinajattelijoiden" kohtelun yliopistoissa ja tiedeyhteisöissä. Elokuva kertoi, kuinka
evoluutiota vastustavia ja ID-teorian
hyväksyneitä vainottiin. Dokumentissa
tuotiin julkisuuteen tosiasioita kohtelusta, jonka saivat kokeneet ne, jotka hyväksyivät ID-teorian. (elämän ja monimutkaisuuden takana täytyy olla älykäs
suunnittelija)
Rangaistuksena saattoi olla työpaikan menetys sekä työsaarto, jolla estet-

Taulukon mukaan keskimäärin noin 60 % eurooppalaisista uskoo olevansa kehitysopin mukaisesti miljoonien vuosien kehityksen tulos. Noin 80 % ruotsalaisista,
tanskalaisista, ranskalaisista ja englantilaisista uskoo ihmisen evoluutioon. Vertailuarvona ovat Turkki (n. 26 %) ja USA (n. 16 %), jossa lisätietona myös katolisten kannattama teistinen evoluutio = Jumala avustaa evoluutiota ja alkuräjähdys on totta.
tiin uuden vastaavan työpaikan saanti.
Erottamista seurasi myös henkilöön kohdistuva julkinen parjauskampanja, jolla
pyrittiin siihen, että syyllistettyä alettiin
pitää epäpätevänä tehtäväänsä. Kaikki
yritykset saada asia julkiseen käsittelyyn
oikeusteitse estettiin. Monen kohtalona
olikin muutto paikkakunnalta pois ja uuden ammatin hankkiminen. Näillä kovilla otteilla annettin varoitus niille, joilla
oli epäilyksiä darvinistisen maailmankuvan tieteellisyydestä. Tilanne tiedeyhtei-

söissä yliopistoissa muualla maailmassa
on samankaltainen. Suomessa Skepsis ry "palkitsee" Huuhaa-palkinnolla
yhteisöjä tai kustantamoja, jotka ovat
edistäneet evoluution vastaisen tiedon
levittämistä.

Mihin kansalaiset uskovat
Vuonna 2005 suoritettiin EU:n alueella haastattelututkimus, johon osallistui noin 33 000 ihmistä. (Eurobarometer 244) Kysymysten joukossa oli

Opetushallituksen näkemyksen mukaan Suomessa koulutus on osin
mennyt hukkaan koska
kaikki eivät usko siihen,
että ihminen on kehittynyt alkeellisista muodoista miljoonien vuosien aikana.
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Yhdysvalloissa seurataan erilaisilla tutkimuksilla ja haastatteluilla ihmisten maailmankatsomuksellisia kantoja ja niiden vaihteluita. Kehitysopin kannattajat yrittävät
lainsäädäntöteitse estää sen, että oppilaitoksissa opettajat voisivat oppitunneilla
käydä kriittistä keskustelua ihmisen varhaishistoriaa koskevista asioista. Heidän
mukaansa kehitysoppia ei saa kyseenalaistaa vaan sitä on pidettävä ainoana tieteellisena totuutena. Tutkimusten mukaan darvinismiin (jumalaton/punainen käyrä)
uskovien määrää on pystytty nostamaan 9 %:sta 14 %:iin. Vaalean vihreä käyrä =
Raamatun mukaan luotu 6000 vuotta sitten. Tummavihreä käyrä = Jumala luonut
vaiheittain pitkinä aikajaksoina (roomalaiskatolisen näkemyksen mukaan).
Vuonna 2006 julkistetut Eurobarometrin tulokset osoittivat, että vain 65 % suomalaisista uskoo evoluutioon. Opetushallitus ihmetteli alhaista osuutta, ja epäili, että
evoluution "pakollinen" opetus on ollut heikkoa. Luokanopettajilta edellytetään, että
opetuksessa pysytään opintosuunnitelmissa ja niiden edellyttämissä tavoitteissa.
Opetushallituksen (2012) vahvistamissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa biologian opetuksen tavoitteista vuosiluokilla 7-9 todetaan, että oppilaat
tutustuvat evoluutioon... (POP 7.9, s. 119.) Elämää ja evoluutiota koskevan opetuksen
keskeiseen sisältöön kuuluu eliökunnan synty… sekä ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio… (POP 7.9 s. 120). Päättösarvioinnin kriteereissä arvosanalle 8 edellytetään, että oppilas osaa selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution
vaiheet (POP 7.9 s. 121).
myös evoluutioon ja uskoon liittyviä
kysymyksiä. Samalla selvitettiin se, miten koulutustaso vaikutti uskomuksiin.
Kyselystä otan mukaan vain muutaman,
kirjan aiheeseen liittyvän kyselyn kohdan (koko EU:n alue). - Vastauksena ON
TOTTA: Aurinko kiertää maata 29 %,
mantereet ovat liikkuneet miljoonia vuosia 87 %, äidin geenit määräävät lapsen
sukupuolen 20 %, ihmiset ovat kehittyneet alkeellisimmista eläinlajeista 70 %,
maapallon happi tulee kasveista 82 %,
varhaiset ihmiset elivät samaan aikaan
kuin dinosaurukset 23 %, maan keskus on
kuuma 86 %, elektronit ovat pienempiä
kuin atomit 46 %.

Vastausten mukaan määriteltiin vastaajien tietotaso biologiasta, joka on
mittarina myös koulutustasosta. Pohjoismaissa oltiin lähes samalla tasolla:
Suomi = 79 %, Ruotsi = 81 %, Norja =
78 %, Tanska = 75 % ja Islanti 73 %.
Kouluviranomaisia ihmetytti tutkimustuloksissa se, että vaikka koulutustaso
meillä vastaa muita Pohjoismaita, on Suomessa evoluutioon uskovien määrä vain 65
%. Vertailumailla prosentti on 75-83.

Kasvattajien vastuulle
Opetushallitus syyttää huonosta tuloksesta kasvattajia. Opintosuunnitelmissa on tähän liittyvä maininta: Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa
todetaan myös: "Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta ja koulu tukee kotien kasvatustehtävää… " (POP 4.1, s. 8)
Suomalainen yhteiskunta on ollut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana suuren mullistuksen kohteena. Tämä
näkyy mm. lasten asemassa perheessä
ja vanhempien osallistumisessa lasten
kasvatukseen. Kasvatustehtävä on viimevuosikymmenien aikana siirretty suurelta
osin yhteiskunnan vastuulle. Yhteiskunta
vaatii takaisin ilmaisen koulutuksen kustannukset työikään ehtineiltä. Tämä koskee sekä miehiä että naisia. (Muutoksesta
enemmän: Taustaa 2/sivut 16-21)

Pirstoutuva lasten kasvatus
Materialistisen maailmankatsomuksen omaksuminen ja ns. näennäisen samanarvoisuuden vaatimukset ovat vaikuttaneet yhdessä seksuaalisen vapautumisen kanssa siihen, miten perheeseen,
kasvatukseen ja uskontoon suhtaudutaan.
Yhtenä mittarina on pidetty suhtautumista
avioliittoon ja aborttiin. Jo yli puolet (53 %)

ensimmäisistä lapsista syntyy avioliiton ulkopuolella. Kaikista syntyneistä (myös 2. ja
3. lapsi) näiden osuudet ovat kasvaneet:

Avioliiton ulkopuolella syntyneet:
- v. 1970 osuus oli
5,8 %
- v. 1980 osuus oli
13,1 %
- v. 1990 osuus oli
25,2 %
- v. 2000 osuus oli
39,2 %
- v. 2010 osuus oli
41,0 %
Kaikista avo- ja avioliitoista avoliittojen
osuus on 24 prosenttia (tilanne vuonna
2008). Nykyään solmittavista avioliitoista arviolta puolet päättyy eroon.30
Kaikista yhteiskunnan tukea saavista
kotitalouksista on yksin elävien talouksia
70 prosenttia. Yksinhuoltajista neljännes
saa toimeentulotukea. Rahallisesti he
saavat suunnilleen yhtä paljon tukea kuin
kahden huoltajan lapsiperheet.31
Vuonna 2006 oli kodin ulkopuolelle viranomaisten toimesta sijoitettuna
15 628 lasta ja nuorta. Sijoitetuista
lähes 40 % tulee yhden vanhemman
perheistä.32
Eutanasia-keskustelun rinnalle on
nostettu jälleen aborttioikeuksien laa-
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Suomessa 16-vuotiaiden aborttiluvut
ovat 1990-luvulta lähtien olleet korkeampia kuin kaikkien naisten. Mitä
vanhempi teini-ikäryhmä on kyseessä, sitä suuremmat ovat aborttiluvut.
2000-luvulla 15–19-vuotiaille on
tehty keskimäärin 2 300 aborttia
vuodessa.
Suomessa on vuoden 1970 jälkeen
tehty jo yli 510 000 aborttia, joista
noin 87 % tehdään sosiaalisista
syistä. Aborttilaki sallii nykyisessä
muodossaan käytännössä vapaan
abortin 12. raskausviikolle asti,
erityisluvalla 20. viikolle ja syntymättömän lapsen epäillyn vammaisuuden takia 24. viikolle asti. Lähde:

Korttikuvan teksti: Edistyksellinen, "tasa-arvoinen"
yhteiskunta hankkii kilpailuetuja lasten kustannuksella! Vallassa olevien edut
vaativat, että tulevatkin
sukupolvet koulutetaan
omaksumaan kehitysopin
mukaisesti eläimellinen
alkuperänsä. Ateistiseen
maailmankuvaan uskovat
voivat alistua helpommin
edunsaajien ohjailtavaksi.
Lasten pahoinvointi on tässä tilanteessa välttämätön
sivuoire.

Väestöliitto/Väestöntutkimuslaitos, Heini
Väisänen 2008

jentaminen. Vuonna 1995 professori
Peter Singer julkaisi teoksen "Should
the Baby Live?", jossa hän ehdotti
aborttioikeuden jatkamista vielä neljä
viikkoa syntymän jälkeen. Jos kaikki
ei mene suunnitelmien mukaan, olisi
vanhemmilla oikeus lopettaa lapsi kuin
sairas koiran pentu. Nyt asiaa ajavat Alberto Giubilini ja Francesca Minerva,
jotka esittävät syntymän jälkeistä aborttioikeutta Journal of Medical Ethics -julkaisussa tammikuussa 2012.33

Yhteiskunta kasvattajana

Yhteiskunnan vastuut lisääntyvät
kun vanhemmat eivät pysty tai halua
ottaa vastuuta lastensa kasvattamisesta.
Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana
ja avohuollon tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 70 700 lasta ja nuorta vuonna
2009. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna
niistä oli yli 16 000 lasta.34 Nykyisessä
yhteiskuntajärjestelmässä kasvatustehtävä on laajentunut päivähoidosta yliopistoon. Yhteiskunnan rinnalle kasvattajaksi ovat tulleet televisio ja peliohjelmat.
Onko yhteiskunnallisesti tärkeimmästä sektorista, tulevista kansakunnan
rakentajista, osa jätetty sivuraiteille?

Kirjan alussa todettiin, että vedenpaisumuksen jälkeen ensimmäisten yhteisöjen
tärkeinä suojelun kohteina olivat perheet
ja lapset. Silloin ei lapsia kilpailutettu siinä, kuka on toisia parempi ihmisenä eikä
kuka on saanut toisia paremmat eväät tulevaisuutta varten.
Näin on nyt. Eivät lapset ja nuoret tätä
kehitysopilliseen näkemykseen perustuvaa menesty tai tuhoudu -metodia ymmärrä eivätkä kestä. Yhteiskunnalle sitävastoin on tärkeää, että seuraavat sukupolvet on koulutettu ja kasvatettu hyväksymään vallitseva maailmankatsomus ja
alistumaan siten kuuliaisena järjestelmän
osaksi. Tästä meillä on runsaasti näyttöä
sekä lähihistoriassa että nykypäivänä.

Kaikki eivät kestä
Nuoren joutuessa jatkuvaan suorituspaineeseen ilman lähiyhteisön tukea,
hän voi irrottautua todellisuudesta. Hän
synnyttää oman maailmansa, johon hän
etsii tukea eri lähteistä.
Aikaisemmin oppivelvollisuuden
aika ja lukio tarjosivat opiskelijalle
luokkayhteisön tuen. Sama joukko oppi
tuntemaan toisensa. Tästä oli apu niille,
jotka yksin olisivat pudonneet yhteisön

ulkopuolelle. Nykyään luokaton lukio
ei tarjoa samaa tukea. Hyvin menestyvät luovat oman ohjelmansa ja etenevät
samantasoisten kanssa. Ne, joille tuottaa vaikeuksia seurata opinto-ohjelmaa
jäävät yksin. Nuoret joutuvat muodostamaan elämänsä perustan itse ja nykykoulu tarjoaa siihen mallin materialistisen
maailmankuvan mukaan. Tästä meillä
Suomessa on jo esimerkkejä kuten Myyrmannin joukkotuho sekä Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat. Yhteistä tekijöillä
oli yhteisön ulkopuolisuus, kehitysopillinen maailmankatsomus sekä itse luotu
ylemmyyden ja vihamielisyyden tunne
valtakulttuuria kohtaan. Heillä oli tavoite parantaa yhteiskuntaa poistamalla sen
heikompia jäseniä.35Jokelan tapauksessa tekijän jättämien viestien sisällöstä
selviää mm.:"Olen sosiaalidarvinisti...
Ihmiset ovat vain laji muiden eläinten
joukossa eikä maailma ole olemassa vain
ihmisiä varten...Kuolema ja tappaminen
ei ole tragediaa, sitä tapahtuu luonnossa
koko ajan kaikkien lajien kesken. Kaikki
ihmiselämät eivät ole elämän eikä pelastettavan arvoisia. Vain vahvojen (älykkäiden, itsetietoisten, vahvamielisten)
yksilöiden tulisi elää..."36

Myös Kauhajoen tapauksessa tekijän maailmankuva oli vastaava. Tutkijat ovat vetäneet yhtäläisyyden myös
USA:ssa tapahtuneiden koulusurmien
välille. Siellä viestit sisälsivät myös teeman "natural selection".

Kilpailu elintasosta
Nykyisen materialistisen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen ideologian
puristuksessa perustetut perheet ovat
myös monessa suhteessa vertailun ja
seurannan kohteina. Vuoden 2012 aikana julkaistujen arvoiden mukaan yli
44 000 suomalaista käy töissä masennuslääkkeiden avulla.37 Erilaisten menestymisen mallien mukaan eläminen
ja omat odotukset voivat muodostua
ylivoimaiseksi niille, joilla "ei aina mene hyvin". Kaikki eivät osaa tai pysty
käyttämään yhteiskunnan luomia avustavia laitoksia. Silloin ratkaisua etsitään
omista voimavaroista ja käsillä olevista
mahdollisuuksista. Jälleen yksin jääminen ja avuttomuus voivat yhdessä johtaa
hirvittävään väkivaltaiseen päätökseen.
Suomessa vuoden (2011-2012) aikana tapahtuneet kahdeksan perhesurmaa ovat ilmiöitä kovasta menestymisen
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kulttuurista. Vajaan kymmenen vuoden
aikana on perhesurmien kohteeksi joutunut yhteensä yli 60 ihmistä. Professori
Aki-Mauri Huhtinen viittaa hyvinvointivaltion perheelle aiheuttamiin paineisiin:
"Isä ja äiti ovat kiinni työssä, jotta yhä
kallistuvat asumiskustannukset voidaan
kattaa. Lapsista tulee sijoitus, koska heidän harrastuksensa nielevät rahaa. Jos
olet ylemmän keskiluokan lähiöperhe,
pahinta mitä sinulle voi käydä, on se,
että "putoat" elintasosta pois."38
Tässäkin tulee esille se, että materialistinen arvomaailma, jossa ei ole
uskonnollisen vakaumuksen tuomaa tukea, vieraannuttaa ihmiset inhimillisistä perusarvoista. Nykyinen yhteiskunta
etsii voittajia ja kouluttaa voittamaan.
Kuitenkin jokaista voittajaa kohden on
montä häviävää.

jonka perustalta rakentuu kristillinen
elämä ja kasvatus.
Lähimmäisistä välittäminen ja huolehtiminen tarkoittaa myös alaisista välittämistä. Oikeudenmukainen toiminta
ja totuudessa pysyminen kuuluvat kristityn perushyveisiin. Kodin suojan ja kristillisen kasvatuksen antaminen lapsille
kuuluvat vanhempien ja perheiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tämä edellyttää, että kasvattajat ovat omaksuneet
kristilliset periaatteet ja noudattavat niitä.
Raamatun Jumala on järjestyksen Jumala, joka ei hyväksy väärintekijöitä ja
epäoikeudenmukaista oman edun tavoittelua. "Tyytykää palkkaanne"-kehotus
kuuluu niille, joille on suotu työtä tai johtajan paikka ja sen tuomat velvollisuudet. Kuka johtavassa asemassa uskaltaa
sanoa tämän ääneen?

Naturalistinen ja kristillinen
maailmankuva vastakkain

Toivottoman tuntuinen tilanne

Naturalistisen maailmankuvan ja tieteellisen maailmankuvan väliin laitetaan
usein yhtäläisyysviiva. Kehitysopillinen
näkemys ei kuitenkaan perustu tieteellisiin tosiasioihin. Siksi siitä on muodostunut uskonto, jonka perusteita ei kyseenalaisteta. Täysin vastakkainen näkemys
on Raamattuun perustuva luomisoppi,

Nuorisotyöttömyys on tärkeä indikaattori, tunnusluku, joka ilmaiseen yhteiskunnan terveydentilan.
Tilastokeskuksen mukaan
Suomessa v. 2011 nuorten
työttömyysaste oli 20,4 %,
joka vastaa eurooppalaista keskitasoa.
Alkoholin käyttö Suomessa
on 50 vuoden aikana viisinkertaistunut. Alkoholiperäiset sairaudet ja myrkytykset ovat olleet vuodesta 2005 lähtien yleisin
työikäisten kuolinsyy

Naturalistiseen maailmankuvaan
kuuluu olennaisena osana omista edusta huolehtiminen ja oman aseman varmistaminen vaikka heikoimpien kustannuksella. Saavutetun aseman hyväksikäyttö etujen hankinnassa on usein uutisaiheena, kun paljastuu se, miten hankittua valtaa on käytetty ansiottomien
etujen jakamiseen itselle ja toiminnassa
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mukana olevalle tukijoukolle. Sitävastoin yksittäisen ihmisen tai perheen omat
voimavarat eivät nykyään aina riitä taistelussa toimeentulon hankkimiseen. Tästä tilanteesta on tullut länsimaissa pysyvä ilmiö. Tukiverkoston varaan joutuvat
jo hyvän keskitulon perheet.
Nyt valtio joutuu sekä kasvattamaan
lapset että osin elättämään perheet. Ahneuden perusilmiö kasvaa. Ne joilla on,
kasvattavat omaa osuuttaan ja huolehtivat vain omistaan. Onhan muilla tukena
yhteiskunta. Huolehtikoon se niistä, jotka ovat valtiollisen kasvatuksen tuloksena hyvätuloisia heikommassa asemassa.
Professori Timo Vihavainen toteaa, että läntiset demokratiat ovat nyt
kriisissä, joka ei ole vain taloudellinen
vaan myös sosiaalinen ja viime kädessä ideologinen. Globalisaatio on luonut
uuden tilanteen, joka on demokratialle
vaarallinen. Kysymys on keskiluokasta ja demokraattisesta järjestelmästä.39
Rikkauksien määrä lisääntyy, mutta ne
kertyvät hyvin vähälukuiselle eliitille.
Professori Markku Kuisma on myös
todennut, että sokea uusliberalisimin
totuuksien seuranta on meille tuhoisaa.
"Rosvoparonien" on annettu mellastaa
mielin määrin ja rahastaa yhteisistä varoista täysin suhteettomia summia, koska se "kuuluu asiaan". Näkymättömän
käden palvonta on hänen mielestään tuhoisa ja primitiivien uskonto. Nykyisestä kilpailuyhteiskunnasta on tullut myös
toisiaan vastaan toimivien ja keskenään
kilpailevien järjestöjen sekä yritysten ja
laitosten temmellyskentä, jota erilaiset
mielenosoitukset - myös terroristit - pyrkivät muokkaamaan.

Paikallinen vastuu
Toiminnan, vastuiden ja vastuussa olevien etääntyminen paikallisista työpaikoista ja vastuualueistaan jopa eri puolille maapalloa, saa aikaan kasvottomia yhteisöjä.
Toiminnan tuottamat tulot siirretään osak-

keenomistajille, jotka eivät sitoudu yrityksen työvoiman hyvinvoinnin ylläpitoon
eivätkä varautumiseen tulevia vaikeuksia
varten - kuten ennen toimittiin "investointivarausten" kautta. Yritysten näkymätön
johto vaikuttaa kuitenkin työsuhteen kautta paikallisesti monen ihmisen elämään.
Olemme palaamassa kansainvälisesti
halvinta (orja-)työvoimaa käyttävään järjestelmään. Tilanne on vain paljon monimutkaisempi kuin aikanaan Kreikassa
tai Roomassa. Samalla tavalla nyt kuin
alkuseurakuntien aikana julistus ristiinnaulitusta Vapahtajasta ja kristillisen maailmankatsomuksen ja elämäntavan tarjoaminen yksityisille henkilöille, kodeille
ja kouluille, on suuri vaaratekijä tulevaa
työvoimaa ajatellen. Siksi Raamatun ilosanoma pyritään korkean tason päätöksin
kieltämään kouluissa ja yliopistoissa. Oppi evoluutiosta tai teistisestä evoluutiosta miljoonine vuosineen on järjestelmän
kannalta parempi ja nykyään ainoa vaihtoehto.

Luonto ei tunne ahneutta
Luomakunnan hyvinvoinnista huolehtimisen vastuu annettiin ihmisille.
Meille suotiin myös riittävät tiedolliset
ja taidolliset kyvyt tähän tehtävään. Miten olemme tätä vastuualuettamme hoitaneet?
Meret hallitsevat noin 70 % maapallon pinta-alasta. YK:n ympäristöohjelman UNEPin syksyllä 2011 julkaisema
GEO4-kartoitus osoittaa, että ylikalastaminen, saastuminen sekä ilmastonmuutoksesta johtuva meren lämpeneminen
ovat pilanneet pahoin noin puolet koko
maapallon merialueesta. Tämä on tapahtunut pääasiassa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Kalakannan
vertailuun voidaan ottaa sen lajirikkaus.
V. 1955 seurattiin 70 lajia, joista vain
yksi romahti. 45 vuotta myöhemmin
1400 kalakannasta romahti 280 - siis
joka viides. Syynä mm. meren lämpene-
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NASAn ennusteiden mukaan mm. Yhdysvalloissa pyörremyrskyjen määrä
tällä vuosisadalla tulee yleistymään.
YK:n ilmastopaneelin raporttien
mukaan vastaavasti myrskyjen voima
on jatkuvasti noussut 1970-luvulta
lähtien. Myös trooppisten myrskyjen
arvioidaan lisääntyvän merien lämmetessä ja ilmavirtojen voimistuessa.
Kovia tuulia synnyttävien matalapaineiden reitit todennäköisesti
muuttuvat lisäten kovia myrskyjä
alueilla, joilla ne aiemmin ovat olleet
harvinaisia.
minen aina 3000 m:n syvyyteen. Tehokkaat kalastuslaivastot kalastavat nyt kaukana syvän meren rauhoitetuilla alueilla.
Ravintoketjun alkupääkin on katoamassa
ihmisen syvääluotaavan ryöstökalastuksen
ansiosta. Samaan aikaan sisävesialueiden
yleinen saastuminen on tuonut lisääntyvät
saasteet merialueille.
Water and Environment Journal -tiedelehden raportin mukaan40 yli 14 valtion
3100 joesta ja 9330 virtaamapaikasta yli
59 % ovat ihmisen toimenpiteiden johdosta saastuneita. Euroopan jokialueista
noin 80 % on saastunut.
1980-luvulla todettiin, että happosateet köyhdyttävät maaperää. Pieneliöille
ja kasveille tärkeiden ravinteiden, kuten
kalsiumin ja magnesiumin huuhtoutuminen johti ravinnevajauksiin - jopa kasvillisuustuhoihin. Maaperään kertyvästä
typpimäärästä suuri osa huuhtoutuu ympäröiviin vesiin aiheuttaen rehevöitymisErilaiset sään ääri-ilmiöt kuten tulvat, kuivuus ja myrskyt
ovat lisääntyneet ja voimistuneet. Nämä aiheuttavat ison
osan ilmastonmuutokseen liittyvistä vahingoista. Taulukossa näkyy kuinka kustannusten
nousu alkaa 1980-luvulla
ja jatkuu voimistuen. Tämä
aikataulu on sama luonnon
saastumisessa.

tä ja sen lieveilmiöitä. Kalsiumin puute
vaikeuttaa enenevässä määrin kalkkikuoristen eläinlajien elinmahdollisuuksia sekä maalla että kaikilla vesialueilla. Vaikka
happosateet on saatu lähes kuriin, jatkuu
negatiivinen ketjureaktio luonnossa. Piilossa pysyneet stressitekijät jatkavat saastumisilmiötä. Tehokkaisiin vastatoimiin
ryhdyttiin liian myöhään.

Ilmasto lämpenee
Ihmisen toimesta ilmakehään päästetyn hiilidioksidin (CO2) päästöt kasvoivat v. 2010 enemmän kuin kertaakaan
kahdenkymmenen vuoden aikana. (www.
worldwatch.org) Nyt se on korkeammalla
kuin koskaan. 1880-luvulla CO2 -pitoisuus oli 180 ppm (miljoonasosaa). Nyt se
on yli 391 ppm - siis yli kaksinkertainen.
Ilmakehään suodattuu enenevässä
määrin maaperästä ja meren pohjasedimenteistä metaania sekä typpioksidia,
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jonka vaikutus ilmakehässä kestää noin
110 vuotta ja se on 296 kertaa voimakkaampi saastuttaja kuin hiilidioksidi. Se
on Suomen toiseksi yleisin kasvihuonekaasu - kiitos lannotteiden.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change, hallitustenvälinen ilmastopaneeli) arvioi, että kuluvan vuosisadan aikana: 1)
Keskilämpötila nousee 1,1–6,4 astetta,
2) meren pinta nousee 17 cm, 3) erityisesti jo kuivilla alueilla kuivuuskaudet
voimistuvat, kun taas rannikoilla, alavilla
mailla ja jokisuistoissa tulvat lisääntyvät
ja 4) rankkasateet ja myrskyt lisääntyvät.

Eikö huolta?
Kehitysopin yleinen hyväksyntä ja sen
ottaminen tieteellisenä totuutena huomioon yleisessä päätöksenteossa ja ennusteissa, on aiheuttanut yhteiskunnallisen
ja moraalisen muutoksen länsimaisessa
ajattelussa. Darwinin teorialta puuttuvat
kuitenkin kaikki tieteelliset näytöt ja siksi
se on muuttunut metafyysiseksi myytiksi.
Huolestuttavaa ennusteiden ja ilmöiden selitysten kannalta on se tosiasia, että
nyt maailmaa muuttavia ilmiöitä verrataan oletettuihin satojen miljoonien vuosien aikana tapahtuneisiin ilmiöihin. Jos
ennusteiden alkuarvot ovat väärät, eivät
ne voi olla luotettavia. Tähän maapallon
miljoonien vuosien muutoskestävyyteen
luottavat ne, jotka nyt käyttävät omaksi

edukseen yhteisiä resursseja. He aiheuttavat toimillaan koko ekosysteemiä horjuttavia muutoksia, jotka siten ketjureaktion
tavoin heikentävät elinmahdollisuuksiamme - pilaavat yhteistä maailmaamme.
Materialistinen maailmankuva oi keuttaa siihen uskoville erityisaseman.
He voivat toimia uskonsa mukaisesti
heikompien kustannuksella tavoitteenaan uusi, uljas, tehokas ja elinvoimainen maailma sekä kestävä ihmisrotu.
Tämä ei ollut Luojamme tahto. Hän
sanoo: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten
tekevän teille, tehkää myös heille." (Mt.
7:12) Uskonpuhdistaja Martti Lutherin
mielestä tämä "kultainen sääntö" tulisi
olla ohjeena kaikkina aikoina kaikille
ajatteleville ihmisille uskosta riippumatta. Näin ei kuitenkaan tänään ole. Raamattu kertoo viimeisen ajan ihmisestä:
"Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset
ovat silloin itserakkaita, rahanahneita,
kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä,
epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja,
hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin
Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen
voiman." (2 Tim. 3:1-5)

Viitteet sivuille 173 – 199
1) Karttunen H., Vanhin tiede, Tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin, Ursa 2003, ss. 29 -30
2) Hakala H., Uusi aika, kosmos/ess.fi 18.5.2009 http://blogit.ess.fi/kosmos/
3) MIDBONA M., Day Without Yesterday': Georges Lemaitre & the Big Bang, Catholic Education
Resource Center, 24.3. 2000 http://www.catholiceducation.org/articles/science/sc0022.html
4) Meadows J., Kirkon ja tieteen sovinto, Tieteen Maailma - Tieteen tienraivaajat, Bonniers 1993 s. 51
5) Alfven H., Cosmic Plasma, D. Reidel Publishing Company, 1981 s. 125
5A) Gitt Wener, What About the Big Bang?, htt:/answerisingenesis.org/articles/cm/v20/n3/big-bang,
June 1 1998
6) Mielonen M., Kaivattu Higgsin hiukkanen "vilahti" jo havaintolaitteissa, Helsingin Sanomat/Ulkomaat, 13.12. 2011
7) Arp H., Sulentic, Analysis of Groups of Galaxies with Accurate Redshifts, 291 Astrophysical J. 88, 1985
8) Arp H., Fingers of God in an Expanding Universe, http://www.haltonarp.com/articles/fingers_of_god
_in_an_expanding_universe, 2003

200
8A) Far H.-J., Universum ohne Urknall - Kosmologie in der Kontroverse, 1995, Spektrum Akademischer
Verlag, 159 s
9) Hoyle F., A New View of Creation and Evolution, The Intelligent Universe, 1983
10) Lerner E., A Startling Refutation of the Dominant Theory of the Origin of the Universe, The Big Bang
Never Happened, NY: Times Books, 1991
11) Filkin D., Stephen Hawkingin Maailmankaikkeus, Helsinki Media Co. Oy 1998 s.103
12) Nörgaard H., Universumit seuraavat toinen toisiaan, Tieteen Kuvalehti, 10 2009 ss. 54-55
13) Penrose R., The Nature of Space and Time, Stephen Hawking, 2000
14) Patrusky B., Why Is the Cosmos Lumpy?, Science 81, kesäkuu 1981
15) Corliss W. R.., A Catalog of Astronomical Anomalies, Stars, Galaxies, Cosmos s, 184, Sourcebook
Project, 1987
16) Jastrow, R., God and the Astronomers: New York, 1978, Norton., Have astronomers found God?:
Reader's Digest, v. 117 (699), p. 49-53. 1980
17) Suntola T., Dynaamisen Universumin teoreettiset perusteet, Suntola Consulting Ltd. Oy, 2004
18) Salminen A., hiukkaskiihdytin, Filosofia.fi, http://filosofia.fi/taxonomy/term/1080, 20. 7. 2010
19) Irakin sodan kustannukset nousivat tähtitieteellisiksi, Verkkouutiset – STT, 18.12.2011 www.nettistudio.
fi/index.php?option=com_content...id... Verkkouutiset/
20) Yliopisto –lehti, 15, Helsinki, 2000
21 ) Gould Stephen Jay , luento 23.09.1999 Helsingin Yliopistolla, KP
22) Schwartz J., Tattersall I., Extinct Humans, Basic Books, 2000, ISBN-10: 0813334829 ja Tattersall I., Jatkuuko ihmisen evoluutio? Tiede 2000, 5 2000 ss. 20-21
23) Lehto K., Miten elämä syntyi, Tiede 2 2009 ss. 32-37
24) Alkeellisia leviä: Corycium enigmaticum –hiilipussit, Elämän historia, Luonnontieteellinen keskusmuseo, http://www.luomus.fi/verkkonayttelyt/elamanhistoria/corycium.htm#otsikko
25) Ecsite – the European Network of Science Centres and Museums http://www.ecsite.eu/sites/default/
files/First_Announcement_Toulouse_2012.
26) Committee on Culture, Science and Education, Doc. 11297 8 June 2007, The dangers of creationism
in education. http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/workingdocs/doc07/edoc11297.htm
27) Barrett J. L., Out of the mouths of babes, Guardian.co.uk, 25.10.2008 http://www.guardian.co.uk/
commentisfree/belief/2008/nov/25/religion-children-god-belief
27A) Schildt Saku, Kirkko ja kurjistuminen, Yliopisto, Helsingin yliopiston tiedelehti 4 huhtikuu 2012 s. 14
28) Maailman uskonnot vuonna 2011, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/
Documents/A516C0B696E47D23C22578150029E4AF?OpenDocument&lang=FI
29) Hietanen P., Vertaisarviointi inkvisiittoritoimitusten apuna, Lääkärilehti 16.02.2012
30) Närvi J., Pyhän parisuhteen jäljillä, Avoliitto ja avioliitto pysyvästi avoliitossa elävien puheessa.
Helsingin yliopisto, Pro gradu -tutkielma 2-2008
31) Kokko O., Kun työ on koko elämä, Taloussanomat, 28. 2.2012
32) Heino T., Lastensuojelun avohuoltoja perhetyö, Stakes, 9.2008 s. 10
33) Giubilini A., Minerva F., “After-Birth Abortion: Why Should the Baby Live?” Journal of Medical
Ethics (JME) 23. 1. 2012
34) Ajankohtaista 2010, Lastensuojelun Keskusliitto, http://www.lskl.fi/tiedottaa/ajankohtaista/2010/
sijoitettujen_ja_huostaan_otettujen_lasten_maara_kaantyi_laskuun..html
35) Aaltola M., Koulusurmaaja rinnastuu itsemurhapommittajaan, Helsingin Sanomat/Vieraskynä 25.9.2008
36) Nummela L., Voiko mikään selittää Jokelan verilöylyä? Uusi Tie, n:o 21, 2012
37) Kopakkala A., Masennuslääkkeitä syödään liikaa, YLE 1/Kritiikin uutiset 26.4.2012
38) Pääkkönen S., Perhesurmista, Helsingin Sanomat/HS-raati, 20.4.2012
39) Vihavainen T., Syntyy uusi ideologia, Kanava, 3- 2012 ss.70-71
40) http://tiedebasaari.wordpress.com/tag/ihmisen-aiheuttama-stressi-luonnolle/5.2.2012

201

LUKU 11
Länsimaiseen maailmankatsomukseen ja ajatteluun vaikuttaneita historian henkilöitä ja
tapahtumia.
Mukaan valitut tieteen ja uskonnon historiaan vaikuttaneet henkilöt ovat
syntymävuotensa mukaisessa järjestyksessä.
Lähdeteoksina on käytetty:
- Encyclopedia International
- Karttunen Hannu, Vanhin tiede, Tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin,
Ursa, 2003
- Taylor Ian T. , In The Minds Of Men, TFE Publishing, 1994
- Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, Ursa 1999
- Grimberg Carl, Kansojen historia, Tieteen ja taiteen vuosisata/WSOY 1982
- Hawking Stephen, Ajan Lyhyempi historia, WSOY 2008
- Filosofia.fiLOGOS - ensyklopedia
- http://en.wikipedia.org/wiki/
- http://commons.wikimedia.org/wiki/
- kasvokuvat: Kimmo Pälikkö

202

203

Pythagoras oli matemaatikko, filosofi ja opettaja.

Hän syntyi Samoksella, josta siirtyi Etelä-Italiaan
Krotonin kaupunkiin. Hän perusti koulun, johon
kuului noin 600 oppilasta. Opetus tapahtui öiseen
aikaan, jotta kasvon piirteet eivät tulleet tutuiksi.
Koulussa opetettiin matematiikkaa ja uskontotietoa.
Pythagoras uskoi jälleensyntymiseen, sielun
vaellukseen ruumiista toiseen. Matemaattisten ongelmien miettiminen lähensi ihmistä jumaluuden
kanssa. Häneltä ei jäänyt mitään kirjoituksia. Hänen
oppilaansa jatkoivat ns. Pythagoralaisen filosofian
levittämistä.
Pythagoras laski, että Maa on pallon muotoinen
eikä se ole kaiken keskus. Kaikkeuden keskellä on
keskustuli ja sen molemmilla puolilla on maa/maailma, jossa toisessa me asumme.

Pythagoras

Noin 580 - 496 eKr.
Antiikin Kreikka
Filosofi ja tutkija.

Demokritos oli kiinnostunut filosofiasta, matema-

tiikasta ja tähtitieteestä. Hän matkusti mm. Egyptiin ja Persiaan opiskelemaan sikäläisten tietäjien
kanssa.
Hänen käsityksensä mukaan vain ainetta on olemassa. Sen jakamattoman pieniä osasia, näkymättömiä hiukkasia ei voinut nähdä. Kuitenkin niitä oli
erimuotoisia, ne olivat ikuisia ja niistä koostuivat
kaikki aineet. Hiukkasten välissä oli vain tyhjyyttä.
Hän antoi näille hiukkasille nimen Atomos, jakamaton.
Myöhemmin hänen ja Leukippoksen oppia kutsuttiin Atomiopiksi ja sen kannattajia atomisteiksi.
Demokritoksen geometriaan liittyviä oivalluksiaan
ei ole jäänyt jälkipolville.
Leukippos (500 - 450 eKr.) vaikutti Demokritoksen filosofiaan. He olivat molemmat "holisteja"
(kokonaisuus on enemmän kuin osien summa) ja
reduktionisteja (kokonaisuus on ymmärrettävä osien perusteella). Nämä molemmat oivallukset ovat
edelleen käytössä.

Demokritos

Noin 460 - 370 eKr.
Antiikin Kreikka/Traakia
Filosofi ja tutkija.

Platon oli syntyisin tunnetusta ateenalaisesta suvusta. Hän oli jo 20-vuotiaana tunnetun ajattelijan
Sokrateen (469–399 eKr.) oppilas aina opettajansa
kuolemaan asti. Hän välitti omien teoksiensa kautta
saamaansa oppia. Kierreltyään eri Välimeren maissa opettamassa Sokrateen filosofiaa hän perusti v.
385 eKr. omaa nimeään kantavan Platonin Akatemian, jonka oppilaana oli myös Aristoteles. Akatemia
toimi jossain muodossa aina vuoteen 529 jKr. - siis
yhteensä noin 900 vuotta. Silloin sen toiminnan
katsottiin lisäävän pakanallisia oppeja ja elämänkatsomusta ja siksi sen toiminnan lopetti keisari Jusitinianus.
Platonin tunnetuimmat näkemykset sisältyvät Platon
hänen ideaoppiinsa, jonka hän kirjoitti dialogien Noin 427 - 347 eKr.
muotoon (esim. Pidot, Faidros ja Valtio). Platon Antiikin Kreikka,
katsoi, että vain ajallisesti muuttumattomista asi- Filosofi ja tutkija.
oista voi saada todellista tietoa. Muuttuvasta maailmasta voimme saada otaksumia ja mielipiteitä.
Geometria ja matematiikka ovat muuttumattomia, ja niihin liittyvä tieto
pysyvää. Platonin mukaan todellisuudessa on kaksi tasoa:
– Korkeampi todellisuus, joka on vielä ymmärrettävissä ja ajateltavissa. Se
on pysyvää eikä muutu.
– Alempi todellisuus on ympärillämme oleva maailma. Siihen liittyvät näkemykset muuttuvat. Uskomukset muuttuvat tiedoksi, jos ne voidaan hyvin perustella. Oppiminen sitä vastoin on aikaisemmin olleen tiedon löytämistä uudelleen. Kaikki tieto on jo olemassa ideamaailmassa. Todistaakseen ideoiden
todellisuutta, hän vertasi sitä täydelliseen ympyrään tai suoraan viivaan, joita
kukaan ei täydellisesti pystynyt piirtämään. Kuitenkin kaikki tiesivät millaisia
ne ovat. Platonin mielestä ihmisille syntyy ideoita, koska he ovat löytäneet ne
jo ideoiden valtakunnassa ennen syntymäänsä. Ihmisen sielu jakautuu järki-,
into- ja halu(himo) sieluun. Luonne riippuu siitä, mikä näistä on hallitsevin.
Ne, jotka eivät osaa ohjata toisia ehjempään elämään - kuten taiteilijat - eivät
ole tarpeellisia. Tärkeintä antia jälkipolville ovat hyvät kysymykset ja filosofiset ajatukset. Järjen ja kauneuden ihailu (kuten nuoret pojat) on parempi
kuin intohimoinen rakkaus.
Maailmaa ohjaa maailmansielu, joka on ollut olemassa jo ennen materian
syntyä. Ihmisen sielu on myös ollut olemassa ennen kuin se on yhtynyt materiaruumiiseen.
Luonnon muuttumattoman lain mukaan mikään ei katoa, joten sielukin
on ikuinen. Kun sielu kuolemisen hetkellä vapautuu ruumista, se vaeltaa
kunnes tulee takaisin jossain muussa ruumiissa. Ruumis on kaiken virheellisyyden alku. Sielua voidaan vahvistaa, kun pyritään heikentämään ruumiissa
oloa. Se on ojentautumista täydellistä tilaa kohti.
Platonin ajatukset tosiolevaisesta ja sen alkuperästä muodostivat osan
hänen idea-maailmastaan (dualismi) suhteessa aistittavaan maailmaan. Noin
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600 vuotta myöhemmin Augustinus hyödynsi näitä ajatuksia ja muokkasi osan
niistä tulevan katolisen kirkon oppirakennelmaan ja skolastiseen filosofiaan.
Platonin käytössä olleet papyruskääröt kopioitiin tai "lainattiin" Aleksandrian kirjaston kokoelmiin. Sieltä ne levisivät silloisen maailman sivistyneistön käyttöön. Kun 600-luvulla arabialaiset valtasivat myös ko. kirjaston,
tuli kirjakääröistä heidän pääomaansa. 1100-luvulla sekä persialaisten että
arabialaisten kautta tieto levisi mm. katolisen kirkon oppineiden käyttöön.

syistä, joiden perusteella Maa on pyöreä pallo. Eräs näistä oli Maan varjo
kuunpimennyksen aikana. Toinen todiste oli laivan purjeiden häviäminen
horisontin taakse. Maapallon ympärysmitta oli 400 000 stadionin mittaa (1
stadion = n. 180 m) eli noin 72 000 km (oikea mitta on n. 40 000 km). Avaruuden tarkkailun tuloksena luetteloitiin viisi vaeltajaa (planeettaa), jotka
eivät siirtyneet taivaankannessa samalla tavalla kuin tähtijoukot.
Aristoteleen mukaan aika on absoluuttista, riippumaton mittaajasta. Hän
ei uskonut (Demokritoksen idea) atomistien näkemykseen, että aineet olisivat rakentuneet samoista, mutta erimuotoisista pienistä atomeista. Hänen
mukaansa kaikki aine koostuu neljästä elementistä: maasta, ilmasta, tulesta
ja vedestä sekä avaruuden täyttävästä eetteristä, joka ei ole ainetta. Kappaleet
pyrkivät aina lepotilaan, minkä ne saavuttivat, ellei jokin voima niihin vaikuttanut. Painavat kappaleet pyrkivät kohti Maan keskustaa. Kevyet aineet,
kuten kaasut ja höyryt pyrkivät ylöspäin. Keveys ja painavuus määriteltiin
sen mukaan, mihin suuntaan se liikkui. Kappale pysyy liikkeessä vain niin
kauan kuin siihen kohdistuu eteenpäin työntävä voima. Aristoteles ei pyrkinyt hankkimaan ajatuksilleen kokeellista vahvistusta.
Maailmankaikkeudessa vaikuttavat voimat ja sitä säätelevät lait saatiin
selville pelkän ajattelun avulla. Avaruuden ulkokehällä oleskelee kaiken
alkuunpanija "liikkumaton liikuttaja", joka on saanut kehityksen kaaoksesta
etenemään tavoitteen mukaisesti ottamatta alun jälkeen osaa tapahtumiin.
Aristoteles huomasi, että elävässä luonnossa on hyvä järjestys joka muistuttaa rappuja alhaalta ylös (Scala natura). Hän päätteli, että jokaisella eliöllä
on sisäänrakennettu ohjelma kehittyä sen mukaan päämäärää kohden. Hän
ei hyväksynyt näkemystä, että kaikki tapahtuisi sattumalta. Teleologia (päämäärähakuisuus) onkin keskeistä Aristoteleen ajattelussa. Hänen filosofiassaan (Metafysiikka) syyt oli jaettu neljään osaan:
- Aineellinen, eli materiaalinen syy, eli aine josta asiat on tehty.
- Muodollinen, eli formaalinen syy, eli muoto tai olemus, joka on malli sille,
millainen asian tulisi olla.
- Aiheuttava syy eli aiheuttaja, se, josta muutos sai alkunsa. (kausaalisuus)
- Päämääräsyy, tai finaalinen syy, eli tarkoitus tai tavoite.
Luonnolle, kaikelle olevaiselle Aristoteles antoi jumalallisen merkityksen
siten, että tapahtumat etenivät luonnon sallimin ehdoin - kuin luonnon ohjaamina. Hänen fysiikkaa koskevat ajatuksensa ovat kahdeksassa kirjassa:
Ensimmäinen kirja käsittelee luonnossa tapahtuvia muutoksia. Toinen kirja
käsittelee luonnon (physis) kykyä saada muutos (liike) aikaan. Tähän ja
seuraaviin kirjoihin kuuluvat ajatus elämän kehittymisestä, ominaisuuksien
hankkimisesta, neljästä syystä, liikkeestä, ajan ja paikan suhteesta sekä syntymisestä ja kuolemasta.
Aristoteles oli yleisnero ja luovan järjestyksen ihminen. Hän kokosi tietoa kaikilta elämän aloilta ja otti kantaa runoudesta avaruuden tapahtumiin.
Hänen tuotantonsa oli järjestetty loogiseen hakujärjestykseen muiden hakuteosten yhteyteen - kirjastomaiseksi kokonaisuudeksi. Hänen luonnonoppinsa ja näkemyksensä maailmankaikkeudesta oli voimassa lähes 1500 vuotta.
Vasta sitten, kun asioita ryhdyttiin tutkimaan kokeellisesti havaittiin, että osa
hänen näkemyksistään oli mielikuvituksen tuotteita - uskomuksia.

Aristoteles oli makedonialaissyntyinen filosofi, jo-

ka muutti vuonna 367 eKr. Ateenaan ja ryhtyi opiskelemaan Platonin akatemiassa. Siellä hän vaikutti
aina Platonin kuolemaan asti - vuoteen 347 eKr.
Aristoteleen isä, Nikomakhos, oli lääkäri, joka toimi
Makedonian kuninkaan Amyntas III palveluksessa ja
kirjoitti useita luonnontieteellisiä teoksia.
Aristoteles matkusti Makedonian pääkaupunkiin
Filippos II:n hoviin vuonna 342 eKr. Hän sai oppilaakseen 13 vuotiaan kruununperijä Aleksanterin.
20-vuotiaana tämä oppilas nimettiin Aleksanteri
Suureksi, kun hän joutui ottamaan itselleen Makedonian kruunun. Kuten kirjastoja käsittelevässä
kappaleessa mainitsin, käytti Aristoteles näitä sisäAristoteles
piirin suhteita myöhemmin hyödykseen.
Palattuaan Ateenaan hän perusti Platonin akate- Noin 384 - 322 eKr.
mialle kilpailijan, Lykeionin. Siellä hän toimi 323-lu- Antiikin Kreikka,
vulle asti kunnes joutui lähtemään Ateenasta maanpa- Filosofi, tutkija ja
tiedemies
koon Khalikiiseen, jossa hän v. 322 eKr. kuoli.
Aristoteleen tuotannosta osa on säilynyt kopioina ja osa Lykeionin oppilaiden muistiinpanojen muodossa. Jälkipolville ovat säilyneet luonnontieteitä käsittelevät; Physica ja De Caelo (Taivaasta) sekä muista; Metaphysica,
Politica, Rhetorica ja Ethica Nicomachea.
Aristoteles ei voinut hyväksyä ihmisessä olevan sielun kuolemattomuutta ja sen vaeltamista - kuten Platon opetti. Hänen mielestään aine voi ottaa
muodon vastaan. Ihmisen ruumis on muoto, jossa sielu vaikuttaa. Kun ruumis kuolee, häviää myös sielu. Kaikella olevaisella on tietty päämäärä, telos,
ja muutokset johtuvat siitä, että jokin pyrkii kohti päämääräänsä. Esimerkiksi kivi pyrkii maan huomaan ja hakeutuu sinne, kun sitä kiskoneet kädet eivät
sitä enää kahlitse.
Aristoteleen maailmankaikkeus oli symmetrinen pallonkuorien maailma,
jonka keskellä oli Maa. Se pysyi paikallaan (oli lepotilassa) ja Aurinko, Kuu
ja planeetat ja tähdet kiersivät sitä pallon muotoisia kristallikuorisia ratoja
pitkin. Kaikki taivaan liike on peräisin kiintotähtien kuoresta ja välittyy
sieltä pallojen ja vastapallojen kautta sisemmäs kohti maata lähellä olevaa
Kuuta ja Aurinkoa. Vaikka jo hänen aikalaisensa totesivat, että kiertoradat
olivat ellipsin muotoisia, piti Aristoteles ympyrää täydellisenä, joka sopi
paremmin taivaankannen olemukseen. Teoksessa De Caelo on selostus niistä
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Epikuros syntyi Samos-saarella ateenalaiseen

siirtolaisperheeseen. Tavan mukaan hän sai kreikkalaisittain hyvän kasvatuksen. Ateenaan saavuttuaan hänestä tuli Platonin Akatemian oppilas.
Hän perusti myöhemmin kilpailevan koulukunnan
Ateenaan. Muista oppilaitoksista se erosi siinä,
että mukaan hyväksyttiin myös naiset ja valveutuneet orjat. Hän ei uskonut jumalien olemassaoloon
ja vaikutukseen. Epikuros edusti materialistista
maailmankatsomusta ja hyväksyi Demokritoon
atomiopin. Aristoteleen mukaisesti hän uskoi, että
universumi oli ikuinen ja ääretön, mutta kristallirenkaiden tilalla olivat liikkeessä olevat atomit
tyhjässä avaruudessa.
Epikuroksen mukaan ei ole olemassa mitään
Epikuros
todellista henkimaailmaa, tuonpuoleista, jonka pe341–270 eKr.
lossa ihmisten tulisi kieltäytyä omien halujensa
Antiikin Kreikka,
noudattamisesta. Ihmisen tulisi nauttia kaikesta
Filosofi
hyvästä ilman moraalista pelkoa, kunhan vain noudattaa kohtuutta. Kunkin tulisi elää niin, ettei tavoitella kunniaa, rahaa tai
valtaa vaan hyviä ystäviä, joiden kanssa voi nauttia omien halujen ja mieltymysten täyttymisestä. Epikuros puhui ihmisyksilön luonnollisesta oikeudesta ”elämään, vapauteen ja turvallisuuteen”. Hänen ajatuksensa olivat tärkeitä
mm. Ranskan vallankumouksen aatteiden luojille sekä Yhdysvaltojen itsenäistymisen yhteydessä.

Arkhimedes eli suuren osan elämästään Sisilian

Syrakusassa. Hänen matemaattiset taitonsa ja kekseliäisyytensä sekä tähtitieteelliset havaintonsa olivat laajasti tunnettuja. Keksinnöillään hän ansaitsi
hyvän toimeentulon. Tiedot hänen matematiikkaa
koskevista oivalluksistaan jäivät jälkipolville hänen lähettämiensä kirjeiden ansiosta. Roomalaisten
piirittäessä Syrakusaa, sen puolustamiseen käytettiin Arkhimedeen keksimiä sotakoneita.
Hänen matemaattiset menetelmänsä ja pintaaloja koskevat arvionsa loivat pohjaa differentiaali- ja intergaalilaskennalle. Hän laski mm. piille
tarkan arvon (kolme desimaalia). Tunnetuin hänen
havainnoistaan on "Arkhimedeen laki", jonka mukaan kappale menettää painostaan syrjäyttämänsä
nesteen painon verran.
Hänen hautakiveensä hakattiin kuviot pallosta ja sylinteristä, jotka toivat esille Arkhimedeen
määritelmät näiden pintasuureiden arvojen laskemisessa.

Arkhimedes

n. 290–212 eKr.
Antiikin Kreikka,
Matemaatikko ja
keksijä

Lucretius oli epikurolaista filosofiaa kannattava ru-

noilija, joka kirjoitti latinaksi. Hänen kuusiosainen
runoteoksensa De Rerum Natura (Maailmankaikkeudesta) tuo esiin maailmankaikkeutta sekä ihmisen elämän eettisiä päämääriä ja järjen käyttöä. Hän
suositteli vain maallisiin liittyvää ajattelua ja elämään
soveltuvaa nautinnollisuutta. Hän halusi vapauttaa
ihmisten mielet taikauskosta, erilaisten jumalten vaikutuspiiristä ja kuolemanpelosta. Perussanoma hänen
runoissaan oli pitäytyminen Epikuroksen ihanteisiin.
Teoksensa ensimmäisessä kirjassa hän esittelee
atomiteorian ja sen toiminta-ajatuksen. Atomien jakamattomuus ja ikuisuus on merkkinä niiden muuttumattomuudesta. Toinen kirja on omistettu maailman Lucretius
alkuperälle, jossa millään jumalan kaltaisella ei ole 99 –55 eKr.
osuutta. Kolmannessa kirjassa ovat pääasiana sielun Roomalainen runoilija ruumiin suhde, jossa kumpikaan ei esiinny ilman ja ja filosofi
toista. Siksi mm. kuolemanpelko on turhaa. Seuraavassa teoksessa esitellään aistien toimintaa sekä hengen ja ruumiin yhteistyötä. Viidennessä teoksessa ovat pääaiheina maailmankaikkeus ja maailman
synty. Hänen mukaansa alussa olleet atomien pyörteet satunnaisina muotoina
synnyttivät maailman. Maa on kaikkeuden keskus. Siinä oleva elämä on kehittynyt alkukantaisista muodoista. Lucretius esitti, että soilla syntyy itsestään
eliöiden jäseniä, jotka sattuvat osumaan yhteen muodostaen elinkelpoisia kokonaisuuksia. Samalla tavalla ihminen, kulttuuri ja käsityön taito ovat kehittyneet aikojen kuluessa nykyiseen muotoonsa. Hänen näkemyksensä olivat siis
hyvin nykyaikaisia (länsimaisia). Lucretiusta pidetään aikansa taitavimpana
runoilijana. Hän uskalsi arvostella myös roomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevia puutteita, hallintomallia ja toteutettua politiikkaa. Jälkipolville hänen
sanomansa on: nauti elämästä ja jätä jumalat ja tuomiot muiden kiusaksi.
Ptolemaios Klaudios eli ja vaikutti Aleksandriassa, Egyptissä. Hänen pääasiallinen työpaikkansa oli
luultavasti Aleksandrian kirjasto, johon oli koottuna
lähes kaikki sen ajan sivistyneen maailman tietoteokset. Hänen oma pääteoksensa Almagest on kokoamateos hänen aikansa tiedosta. Tutkijana hän
kokosi olevan tiedon ja sen jälkeen tutki niiden paikkansapitävyyden ja loogisuuden. Niiden perusteella hän kehitti planeettojen liikkeiden episyklimallin. Näkemyksensä hän esittää yhtenäisenä oppina
teoksessaan. Tämän kirjan luvun 10 alussa on kuva Ptolemaioksen maailmankaikkeutta koskevasta
käsityksestä. Sen mukaan pystyttiin ennustamaan
taivaankappaleiden liikkeet melko tarkasti. Pulman
laskelmissa muodostivat Kuun liikkeet, joiden mu-

Ptholemaios

85–165 jKr.Kreikkalainen matemaatikko ja tähtitieteiljä

208
kaan Kuu toisinaan lähestyi Maata niin lähelle, että sen olisi pitänyt näkyä
kaksi kertaa todellista suurempana. Virheistä huolimatta katolinen kirkko
hyväksyi myöhemmin Ptolemaioksen näkemyksen kirkon viralliseksi opiksi
maailmasta ja maailmankaikkeudesta. Tätä vastaan asettui myöhemmin
nimetön tähtitieteilijä (Nikolaus Kopernikus), joka käytti Ptolemaioksen
Almagestiä tietolähteenään kirjoittaessaan omaa teostaan De revolutionibus,
jossa hän hylkää maakeskeisen näkemyksen maailmankaikkeudesta.
Ptolemaioksen teos Optica on tutkielma valon suunnan muutoksesta väliaineen vaikutuksesta. Tarkkailtavan kohteen paikka muuttuu riippuen sen
ja havaitsijan välissä olevan ilmakerroksen paksuudesta, paineesta, lämpötilasta jne.
Lisäksi hän kirjoitti tutkielmia maantieteestä (Geographike hyphegesis),
astrologiasta (Tetrabiblos) sekä musiikista (Harmonica) ja mekaniikasta
(Peri ropon). Geometriaa hän käsittelee kirjassaan Peri anamemmatos ja
Planisphaerium. Teostensa perusteella hän oli samanlainen aikansa yleisnero kuin Aristoteles.

Augustinus oli kotoisin Tagastesta, Numidiasta.
Hänellä oli kristitty äiti. Hän opiskeli nuorena filosofiaa, muun muassa uusplatonismia ja manikealaisuutta. Hän toimi puhetaidon opettajana mm.
Karthagossa ja Roomassa sekä Milanossa, jossa hän
tutustui piispa Ambrosiuksen puheisiin. Hän kääntyi
kiristinuskoon ja hänet kastettiin vuonna 387.
Augustinus pystyi selvittämään useita kristilliseen
oppiin liittyviä eriäviä näkemyksiä. Näiden joukossa
olivat mm. kirkko- ja sakramenttioppi, pelastukseen
liittyvä armo-oppi sekä kolminaisuusoppi. Hänen
opinkäsityksensä vaikuttivat myöhemmin kristillisen kirkon muotoutuessa ja hajaantuessa 1500-luvun
molemmin puolin.
Augustinus
Augustinus päätyi siihen ajatukseen, että ihminen 354–430 jKr.
pelastuu yksin Jumalan armosta. Armo vaikuttaa ai- Teologi, piispa
noastaan niissä, jotka on määrätty autuuteen ennalta
(predestinaatio- eli ennaltamäärämisoppi). Kirkko
on hänen mukaansa kaikki kansat ja valtiot käsittävä
Jumalan valtakunta maan päällä.
Katolinen kirkko omaksui Augustinuksen kirkko- ja sakramenttikäsitykset. Hänen ajatuksensa vaikuttivat keskiajan mystiikkaan ja luostarilaitoksen
toimintaan. Luterilainen kirkko puolestaan omaksui Augustinuksen vanhurskauttamisopin, jonka mukaan ihminen pelastuu yksin armosta. Reformoitu kirkko taas omaksui Augustinuksen predestinaatio-opin.
Augustinuksen teoksia ovat Confessiones (Tunnustukset), De civitate
Dei (Jumalan valtakunnasta) ja De Trinitate (Kolminaisuudesta). Kirkollisen
vaikutuksensa ohella Augustinuksella oli myös vahva panos teologian kehittymiseen akateemisena tieteenalana.
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Averroës (Ibn Rušd) syntyi Córdobassa. Hän sai lai-

nopillisen, teologisen ja lääketieteellisen kasvatuksen
lisäksi laajan filosofisen sivistyksen. Vuonna 1147
hän muutti Almohadien pääkaupunkiin Marrakeshiin,
jossa hän sai viran kalifien lääkärinä. Kalifin toivomuksesta Averroës kirjoitti useita Aristoteleen teoksia
ja Platonin Valtiota käsitteleviä yhteenvetoja. Hänestä tuli länsimaisen skolastiikan ja aristoteelisen opin
tuntija islamilaisessa maailmassa. Hän korosti, että
filosofia ja uskonto julistavat kukin tavallansa yhtä ja
samaa totuutta.
Kreikkalaisten teosten kääntäminen arabian kielelle tapahtui käytännössä syyrialaisten kristittyjen Averroës (Ibn Rušd)
avustuksella Syyrian kielen kautta. Käännöstyöt kes- 1126–1198 jKr.
tivät usean sadan vuoden ajan. Arabit omaksuivat aris- Lääkäri, islamilainen
totelismin filosofiana, joka oli käytännössä uuspla- teologi, lakimies ja
tonistinen synteesi, erikoinen yhdistelmä platonista tutkija
metafysiikkaa ja tietoteoriaa, aristoteelista luonnontiedettä ja gnostistyyppistä
pelastususkontoa. Uusplatonismi oli ontologialtaan monistinen ja se pohjasi
systeeminsä erilaisille välttämättömyyksille. Tämänkaltainen filosofia oli lähtökohtaisesti vaikeasti yhteensovitettavissa Jumalauskon kanssa, jossa Jumala
olisi Luoja, persoona, tahtova ja kaikkialla vaikuttava. Kysymys maailman
ikuisuudesta ja ihmissielun asemasta kahden eri olomuodon välillä oli myös
ratkaistava. Averroësin kuoleman jälkeen hänen kommentaariensa tärkeimmät
osat käännettiin hepreaksi ja latinaksi. Niiden merkitys tunnustettiin vaikean
aristoteelisen opin tulkinnassa ja hän sai työstään tunnustusta. Ilman hänen
antamiaan tulkintoja keskiajan filosofinen suunta olisi ehkä ollut toinen. Mm.
Tuomas Akvinolainen sai niistä suuren avun yhdistäessään Platonin ja Aristoteleen ajatuksen katolisen kirkon oppirakenteeseen.

Tuomas Akvinolainen oli italialainen filosofi

ja teologi, joka muovasi Platonin ja Aristoteleen
opeista kattavan synteesin. Ihmisen sielu on ruumiin muotoisena ruumiissa, joka on materiaa. Luodut olennot liittyvät toisiinsa osanottoperiaatteen
mukaan (partisipaatio). Kukin oli osallisena Jumalan olemassaolossa (eksistenssi), joka loi kaikelle
perustan.
Akvinolainen oikeutti teoriallaan naturalistisen
opin vaikutuksen sen ajan kristilliseen kulttuuriin.
Ihmiset saatiin hyväksymään valtaa pitävien oppi,
kun siihen lisättiin vanhoja pakanallisia elementtejä. Näin Aristoteleen luonnonfilosofiset käsitykset
teologisine selityksineen, elementteineen ja maailmankaikkeutta määräävine näkemyksineen tulivat
osaksi skolastikkojen hyväksymää kokonaisvaltaista maailmankäsitystä. Se sisälsi sekä materi-

Tuomas
Akvinolainen

1225–1274 jKr.
Roomalaiskatolinen
teologi
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aalisen maailman, ihmisen roolin sekä suhteen ihmisen ja Jumalan välillä.
Akvinolainen onnistui sovittamaan uskoon liittyvät asiat ja sen aikaiset tieteelliset selitykset yhteen. Hän uskoi niiden olevan harmoniassa keskenään,
koska kumpikin - usko ja järki - oli Jumalan luoma. Katolinen kirkko pitää
aristoteelista traditiota ja kristinuskoa yhdistänyttä uskonoppinutta yhtenä
tärkeimmistä kirkonopettajista. Hänen ajattelunsa on tomismin nimellä edelleen katolisen kirkon teologian ja etiikan perustana.
Akvinolaisen systemaattinen synteesi leimasi läntistä ajattelua aina 1600
-luvulle saakka. Tähän näkemykseen sisällytettiin 1800-luvun lopulla kehitysoppi ja 1950-luvulla silloin vielä kiistanalainen alkuräjähdysteoria.

Nikolaus Kopernikus Puolalainen lakimies ja
tutkija. Hän syntyi Thornin kaupungissa, LänsiPreussissa (Puolassa). Hän opiskeli matematiikkaa
ja astronomiaa Krakovan yliopistossa. Hän tutustui
Ptolemaioksen ajatuksiin ja maailmankäsitykseen
sekä niihin kysymyksiin, jotka olivat olleet kirjoittajalle pulmallisia. Kopernikus jatkoi kirkon kanonisiin lakeihin ja lääketieteeseen liittyviä opintojaan
Bolognassa. Hän suoritti tohtorin tutkinnon joka
käsitteli kanonista oikeutta. Vuonna 1512 Kopernikus sai paikan katolisen kirkon rahastonhoitajana
Fromborgin kaupungissa.
Nikolaus
Kopernikus hankki käyttöönsä kaikkea mahdolKopernikus
lista
tietoa tähtitaivaan ilmiöistä ja teki omia havain1473–1543
tojaan.
Niiden perusteella hän tuli siihen tulokseen,
Lakimies, lääkäri ja
että todellisuudessa maailmankaikkeuden keskuktähtitieteilijä
sena on Aurinko, jota muut planeetat kiertävät. Hän
kokosi omat aurinkokeskeisen järjestelmänsä perusteet vuonna 1514 ja
julkaisi niistä 40-sivuisen yleiskuvauksen ”Commentariolus”. Vuonna 1533
Kopernikuksen aurinkokeskeisen järjestelmän idea esiteltiin paavi Klemens
VII:lle, joka piti esitystä asiallisena ja hyvänä.
Kopernikus jatkoi teoksensa ”De Revolutionibus” valmistelua julkaisua
varten, mutta hän ehti kuolla ennen sen valmistumista. Hänen näkemyksensä
sai tukea mm. Wittenbergin yliopistossa ja se jäi vaikuttamaan alan tutkijoiden keskuudessa. Myöhemmin katolinen kirkko vastusti kopernikaanista
maailmankaikkeuden käsitystä ja julisti opin pannaan vuonna 1616. Kirja De
revolutionibus joutui katolisen kirkon kiellettyjen kirjojen listalle.
Martti Luther Saksalainen teologi. Hän syntyi
vuonna 1483 Eislebenissä talonpoikaisperheeseen.
Hän aloitti lukemaan lakia mutta vuonna 1505 hän
ryhtyi munkiksi Erfurtin augustinolaisluostariin.
Luther opiskeli teologiaa ja valmistui Erfurtista Wittenbergin yliopistossa teologian tohtoriksi vuonna
1512. Samalla hänet nimitettiin professorin virkaan.
Luther julkaisi aneita vastustavat teesinsä vuonna
1517. Ne käynnistivät uskonpuhdistuksen katolisessa kirkossa. Valtiopäivillä Wormsissa vuonna 1521
katolinen keisari ja valtiopäivien katolinen enemmistö kielsivät Lutheria jatkamasta julkaisutoimintaa ja vaativat häntä peruuttamaan jo julkaissut teokset. Luther kieltäytyi ja joutui tämän vuoksi kirkon
Martti Luther
kirouksen alaiseksi. Saksin Fredrik Viisas asettui
1483 –1546
tukemaan Lutheria ja otti hänet suojaan Wartburgin
Teologian tohtori,
linnaan. Siellä hän ryhtyi kääntämään Uutta testauskonpuhdistaja
menttia saksaksi ja loi samalla perustan nykysaksan
kirjakielelle. Vuonna 1525 Luther solmi avioliiton

Inkvisitio ja Tomás de Torquemada

Ensimmäinen keskiaikaisista inkvisitioista, episkopaalinen inkvisitio perustettiin vuonna 1184. Sen
avulla pyrittiin torjumaan erilaisia harhaoppeja, jotka vaikeuttivat katolisen kirkon toimintaa. Vuonna
1231 paavi Gregorius IX muotoili inkvisitiolaitoksen uudelleen siten, että se oli paavin alaisuudessa.
Inkvisiittorit olivat yleensä dominikaanisen veljeskunnan jäseniä. Vuonna 1252 paavi Innocentius IV
hyväksyi kidutuksen kuulustelumenetelmiin kuuluvaksi. Usein inkvisition antaman tuomion toteuttaminen annettiin paikalliselle tuomioistuimelle koska kirkon ei katsottu voivan suorittaa teloituksia.
Vuonna 1258 paavi Aleksanteri IV kielsi inkvisi- Tomás
tiota tutkimasta noituutta, sillä sitä pidettiin lähinnä de Torquemada
1420 –1498
noituutena - ei oppina kirkkoa vastaan.
Inkivisitio levisi Saksaan ja Skandinaviaan, jossa Inkvisiittori
sillä ei ollut suurta merkitystä. 1400-luvun lopussa Espanjan inkvisitio erosi
Roomasta. Silloin sille jäi paremmat mahdollisuudet toimia muslimien ja
juutalaisten karkotuksissa, joka oli synkkää aikaa ihmisoikeuksien kannalta.
Vuonna 1542 paavi Paavali III perusti Sacrae Congregationis Sancti Officii -elimen, joka toimi muiden inkvisitiolaitosten valvojana. Vuonna 1616
tämä elin tutki Kopernikuksen näkemyksen aurinkokeskeisestä maailmankaikkeudesta ja totesi sen katolisen opin vastaiseksi. Myös Galileo Galilein
näkemys joutui käsittelyyn vuonna 1633 ja sai saman kohtalon.
Vuonna 1482 paavi Sixtus IV nimitti Torquemadan Espanjan inkvisition
neuvoston johtajaksi, suurinkvisiittoriksi. Vuonna 1491 hän johti tutkimuksia juutalaisia vastaan. Syytteen mukaan he olisivat murhanneet ja syöneet
kristityn pikkulapsen. Torquemada käytti tapausta hyväkseen ja aloitti suuren operaation juutalaisia ja muslimeja vastaan julistaen ne katolisen kirkon
vihollisiksi. Inkvisitio aloitti molempien väestönryhmien järjestelmälliset
vainot. Siinä yhteydessä Talmudeja ja arabiankielisiä kirjoituksia ja korvaamattomia historianteoksia poltettiin kirjarovioilla. Vuonna 1492 Ferdinand
ja Isabella määräsivät Espanjan kaikki juutalaiset karkotettaviksi koko valtakunnasta ja Torquemada oli yksi lakiesityksen tärkeimmistä kannattajista.
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Katharina von Boran kanssa. Perheeseen syntyi kuusi lasta, joista osa eli
vain lyhyen lapsuuden. Saksankielinen Raamattu ilmestyi vuonna 1534.
Lutherin saksankieliset julkaisut ja hänen kannattajiensa toiminta johtivat
lopulta protestanttisen luterilaisen kirkon syntymiseen. Luther kirjoitti kirjan
"Maallisesta esivallasta, miten laajalle maallinen esivalta ulottuu". Siinä
hän muotoili poliittisen etiikkansa perusteet. Lutherin maltillinen asenne tuli
tässä teoksessa selkeästi esiin. Lutherin mielestä Raamatun "kultainen sääntö" (Mt. 7:12) tulisi olla ohjeena kaikille ihmisille asemasta riippumatta.
Lutherin useiden kirjojen painatus 1530-luvulla työllisti paljon kirjanpainajia Saksassa ja uusia painoksia levitettiin myös muihin maihin.
Vuosina 1522 - 1524 Luther teki saarnamatkoja eri puolille Keski-Saksaa.
Syksyllä 1522 hän kävi Erfurtissa ja Weimarissa. Hän koki tärkeäksi julistaa
ja selittää evankeliumia kansalle. Luther toteutti jumalanpalvelusuudistuksen kirjoituksillaan "Seurakunnan jumalanpalvelusjärjestyksestä" ja
"Formula missae" (Messun kaava). Koululaitoksen uudistaminen oli yksi
Lutherin tärkeimmistä tavoitteista. Reformaatio tarvitsi koulutettuja pappeja,
opettajia ja virkamiehiä. Kirjoituksessaan "Kaikille Saksan kaupunkien raatimiehille, jotta he perustaisivat ja ylläpitäisivät kristillisiä kouluja" Luther
velvoitti esivaltaa takaamaan nuorisolle hyvän koulutuksen.
Ehtoollista koskevat erimielisyydet Lutherin ja Karlstadtin sekä Lutherin ja sveitsiläisen uskonpuhdistaja Zwinglin välillä johtivat vuonna 1529
pidettyyn uskonkeskusteluun. Keskustelun tuloksena päästiin vain osittain
yhteisymmärrykseen. Luther jatkoi opetustyötään Wittenbergin yliopistossa
aina kuolemaansa asti. Vuonna 1546 hän kuoli synnyinkaupungissaan Eislebenissä ja hänet haudattiin 22. helmikuuta Wittenbergin Linnankirkkoon.

Giordano Bruno Italialainen filosofi ja tähtitieteilijä. Napolissa hän tutustui Averroësin teoksiin ja
aristoteliseen maailmankaikkeuden malliin. Vuonna
1565 hän liittyi dominikaaneihin. Hieman yli 10
vuotta myöhemmin hän joutui eroamaan syytettynä
kerettiläisyydestä.
Bruno pakeni Napolista 1576 inkvisitiota ja kirkollista oikeudenkäyntiä harhaoppisuussyytösten
vuoksi. Hän matkusteli Ranskassa, Englannissa ja
Saksassa julistaen liberaaleja ajatuksiaan uskonnosta ja näkemyksiään maailmankaikkeuden aurinkokeskeisestä järjestyksestä.
1584-1585 Bruno julkaisi useita kirjoja mm.: De
la Causa, Principio e Uno (Syystä, periaatteesta ja Giordano Bruno
1548 –1600
ykseydestä) ja La cena de le ceneri, joka sisälsi KoFilosofi
pernikuksen astronomiaa. Kirjassaan De l'Infinito
Universo e Mondi Bruno esitti näkemyksensä maailmankaikkeudesta. Vuonna 1591 Inkvisitio vangitsi hänet ja piti vankilassa seitsemän vuotta. Sinä
aikana katolisen kirkon tutkijat totesivat Brunon kerettiläiseksi. Koska Bruno
ei luopunut julkisesti opeistaan - mm. aurinkokeskeisestä maailmankaikkeusmallistaan - hänet poltettiin elävältä Roomassa vuonna 1600.

Tyko Brahe Tanskalainen tähtitieteilijä, astrologi

ja alkemisti. Tyko opiskeli lakia Kööpenhaminassa
ja Leipzigissa. Vuonna 1563 hän havaitsi, että aikaisemmin laaditut (mm. Kopernikuksen) planeettataulut olivat epätarkkoja. Muutettuaan vuonna 1572
Skåneen, hän löysi Kassiopeian tähdistössä uuden
tähden, josta hän julkaisi raportin nimellä "De nova
stella" (kyse oli supernovaräjähdyksestä).
Frederik II lahjoitti hänelle 1576 Venin saaren,
johon Brahe rakennutti observatorion, ensin Stjerneborgin ja myöhemmin uudenlaisen laitoksen Uranienborgin. Hän laajensi observatoriota rakentamalla
Tyko Brahe
Stellaeburgin vv. 1584-1586. Vuonna 1597 Kristian
1546–1601
IV lakkautti Brahen vuotuisen 500 taalerin avustukTähtitieteilijä
sen. Hän muutti ensin Saksaan, jossa hän saattoi jatkaa toimintaansa Heinrich Rantzovin linnassa lähellä
Hampuria. Sieltä hän muutti Benatkyn linnaan Tšekkiin, jonne hän asettui
1599 Rudolf II:n suojelukseen. Praha oli tärkeä tieteen keskuspaikka. Brahe
siirtyi kaupungin lähellä olevaan Benatkyn kartanoon. Vuonna 1600 Brahe
sai Johannes Keplerin järjestelemään tutkimustuloksia ja jatkamaan tähtitaivaan tarkkailua.

Francis Bacon Eglantilainen varakreivi, paroni,
kirjailija ja valtiomies. Hän oli myös lainoppinut vapaamuurari, joka pääsi parlamenttiin vuonna 1584.
Bacon alkoi opiskella 15-vuotiaana Cambridgen yliopistossa luonnontieteitä ja lakia. Pian hän totesi,
että monet tieteessä käytetyt oletukset olivat vain
vanhoja uskomuksia. Baconin suunnitelmissa oli
Instauratio Magnaa, tieteiden uudistaminen.
Vuonna 1620 hän julkaisi teoksen Novum Organum
Scietiarum, (Uusi tieteen menetelmä – Todelliset
suunnat luonnon tulkitsemiseen) jossa hän toi esille
Francis Bacon
sen, että tieteenä pidettiin aristotelelaista, vain oletta1561 – 1626
muksista johdettua asioiden arviointia sen sijaan, että
Kirjailija, lakiolisi varmennettu oletukset käytännön kokein. Hän
mies ja filosofi
luetteli teoksessa neljä idolien lajia:
1) Suvun idolit: ihmislajin ominaisuuksista juontuvat virhekäsitykset, 2) Luolan idolit: yksilön subjektiivisesta näkökulmasta
juontuvat virhekäsitykset, 3) Torin idolit: kielen käytöstä johtuvat virhekäsitykset ja 4) Teatterin idolit: auktoriteettien iskostamat harhaluulot. Baconin mukaan tieteen tavoitteena tulisi olla luonnon hallitseminen todellisen
tiedon avulla. Tätä ajatusta hän julisti sanomalla: "Tieto on valtaa." Tiedolla
hän tarkoitti empiiristä, kokemusperäistä tietoa. "Vain uskomuksiin perustuvat tiedot ovat tuottaneet suurta vahinkoa filosofialle ja tieteille."
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Galileo Galilei Italialainen tähtitieteilijä, filosofi,

fyysikko. Hän toimi geometrian, tähtitieteen ja mekaniikan opettajana Pisan yliopistossa vuodesta 1589
mutta siirtyi Padovan yliopistoon, jossa hän toimi
1592 - 1610 välisen ajan. Hän huomaisi, että Ptolemaioksen välittämät Aristoteleen opit ja laskelmat, jotka
katolinen kirkko oli sisältänyt oppiinsa, eivät pitäneet
paikkaansa. Sitävastoin Kopernikuksen havainnot ja
tulkinnat tähtien ja planeettojen liikkeistä pitivät yhtä
hänen havaintojen kanssa.
Galileo sai 1608 rakennetun kaukoputken piirrok- Galileo Galilei
set ja rakensi oman kaukoputken. Tämän perusteella
1564 –1642
hän valmisti uuden, jonka suurennos oli 32-kertainen. Tähtitieteilijä, filosofi
Se soveltui hyvin myös laivaston tarpeisiin, jolle hän
ja fyysikko
teki kaukoputkia sivutoimenaan.
Galilei julkaisi kaukoputkellaan tekemänsä havainnot maaliskuussa 1610
lyhyessä tutkielmassa nimeltään Sidereus Nuncius. Siinä hän kertoo mm. Kuun
vuorista ja Jupiterin neljästä suurimmasta kuusta (Io, Europa, Ganymedes
ja Kallisto). Galilein havainnot Venuksen koon muutoksesta tukivat Kopernikuksen mallia. Siinä Venus kiertää Aurinkoa ja etäisyys Maahan muuttuu
syklisesti. Vuosina 1610–15 kaukoputki otettiin käyttöön useissa Euroopan
observatorioissa.
Galileo teki pudotus- ja heilurikokeita, joiden perusteella hän kumosi Aristoteleen näkemykset kappaleen liikkeeseen vaikuttavista voimista. Galilei
päätteli tasaisen liikkeen tilan vastaavan lepotilaa. Liikkuvassa laivassa tehdyt
kokeet käyttäytyivät täsmälleen samalla tavalla kuin satamaan ankkuroidussa
laivassa. Niinpä hän päätteli, että: ”Luonnonlait ovat samat kaikissa tasaisessa suoraviivaisessa liikkeessä olevissa systeemeissä.”
Hän hyväksyi atomistien opin ja oletti, että fysikaaliset kappaleet ovat atomien muodostamia kokonaisuuksia. Tästä johtuen luonnossa havaitut ilmiöt
noudattavat atomien ja niiden liikkeiden matemaattisesti kuvattavissa olevia
lainalaisuuksia.
Katolinen kirkko alkoi suhtautua kielteisesti julkaisuihin, joissa esiteltiin
aurinkokeskeinen malli. Kirkko perusti näkemyksensä Maan asemaan kaiken
keskipisteenä mm. seuraaviin Raamantunkohtiin: ”Herra on pukeutunut,
vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei horju.” ja ”Sanokaa
pakanain seassa: "Herra on kuningas." Niin pysyy maanpiiri lujana, se ei
horju.”(Ps. 93:1 ja 96:10 sekä 1.Aikak.16:30)”Vaviskaa hänen kasvojensa edessä kaikki
maa. Maan piiri pysyy lujana, se ei horju.” sekä ”Sinä asetit maan perustuksillensa, niin että se pysyy horjumatta iankaikkisesti.” (Ps.104:5). Saarn. 1:5 puhutaan Auringon liikkeestä:”Ja aurinko nousee ja aurinko laskee ja kiiruhtaa
sille sijallensa, josta se jälleen nousee”.
Vuonna 1633 Galileo vangittiin jumalanpilkasta epäiltynä. Galilei oli lyhyen aikaa arestissa Sienan arkkipiispa Ascanio Piccolominin luona, mutta
joulukuussa 1633 hän sai palata huvilalleen Arcetriin lähelle Firenzeä, missä
hän vietti lopun elämäänsä.
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Johannes Kepler Saksalainen tähtitieteilijä, joka

tunnetaan parhaiten planeettojen liikkeitä koskevista
teorioistaan. Vuonna 1588 hän aloitti Tübingenin yliopistossa, jossa hän opiskeli kopernikaanista astronomiaa. Vuonna 1594 hän otti opettajan paikan Grazissa,
Itävallassa. Vuonna 1599 Tyko Brahe kirjoitti Keplerille, kutsuen hänet avustajakseen Benatekiin Prahan
lähelle, jossa hän alkoi järjestellä Brahen havaintoja ja
tutki samalla tähtien liikkeitä. Kepler nimitettiin Tyko
Brahen kuoltua Keisarilliseksi Matemaatikoksi.
Lokakuussa 1604 Kepler havaitsi kirkkaan tähden
(supernova), joka nimettiin Keplerin tähdeksi. TarJohannesKepler
kasteltuaan suurta määrää Marsin havaintotuloksia
1571–1630
hän oivalsi, että sen rata on ellipsi siten, että Aurinko
Tähtitieteilijä
sijaitsee ellipsin toisessa polttopisteessä. Tarkka havainnointi osoitti, että planeetan nopeus vaihteli suoraan verrannollisesti sen
etäisyyteen Auringosta. Kepler julkaisi kaksi ensimmäistä lakiaan vuonna
1609 kirjassaan Astronomia nova ja kolmannen vuonnan 1618:
1) Planeettaradat ovat ellipsejä, joiden toisessa polttopisteessä on Aurinko.
2) Pinta-ala, jonka planeettaradan säde pyyhkäisee aikayksikössä, on sama radan kaikissa kohdissa. Kepler oli löytänyt etsimänsä matemaattisen harmonian
planeettaradoista. Harmonia täydentyi vielä Keplerin kolmannella lailla, jonka
hän viime hetkellä lisäsi vuonna 1619 ilmestyneeseen teokseensa Harmonices
mundi libri 2 (Maailman Harmonia).
3) Planeettojen kiertoajan neliö on verrannollinen puoliakselin pituuden kuutioon. Kepler katsoi löydöstensä vahvistaneen Pythagoraan näkemyksen, jonka
mukaan matematiikka ja harmoniset suhteet ovat avain näkyvän maailman
ymmärtämiseen. Vuonna 1630 Kepler kuoli kuumeeseen Regensburgissa.

René Descartes Ranskalainen filosofi, matemaatik-

ko, kirjailija ja tiedemies, jota pidetään nykyaikaisen
filosofian perustajana. Hänen tavoitteenaan oli löytää varma pohja luotettavalle tiedolle. Vuonna 1644
Descartes julkaisi teoksen Principia Philosophiae 1
(Filosofian periaatteet). Kirjassa on neljä osaa, 1) Inhimillisen ymmärryksen periaatteet, 2) Materiaalisten
ilmenemisten periaatteet, 3) Näkyvä universumi ja
4) Maa. Descartes pyrkii löytämään ilmiöihin liittyviä luonnonlakeja ja testaamaaan niitä käytännössä.
Hän oletti, että jos kaikille ilmiöille on osoitettavissa
René Descartes
kausaalinen syy, on päätelmien mahdotonta olla vir1596 –1650
heellisiä. Kun katolinen kirkko tuomitsi Galilein, ei
Filosofi, matemaaDescartes uskaltanut julkaista tutkielmaansa Maailtikko ja kirjailija
ma eli tutkielma valosta. Descartesin ajatelmat mielen
mekaniikasta ovat vaikuttaneet myöhempään länsimaiseen ajatteluun. Vuonna
1667 katolinen kirkko liitti Descartesin teokset kiellettyjen kirjojen luetteloonsa.
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Isaac Newton Englantilainen fyysikko, matemaa-

tikko, tähtitieteilijä, keksijä ja filosofi.
Vuonna 1661 Newton aloitti opinnot Trinity Collegessa, Cambridgessa. Vuonna 1665 hän valmistui
koulusta ja palasi Lincolnshireen, jossa hän kahden
vuoden ajan työskenteli optiikan, mekaniikan, painovoiman ja differentiaalilaskennan parissa. Vuonna 1669 Newton valittiin Trinity Collegen Lucas
-professoriksi. Newton rakensi ensimmäisen peilikaukoputken vuonna 1668, siitä parannetun kappaleen hän esitteli Royal Societylle vuonna 1671.
Hänet hyväksyttiin vuonna 1672 Royal Societyn
Isaac Newton
jäseneksi ja samana vuonna hän julkaisi valoa ja
1642 – 1727
Fyysikko, tähtitieteilijä, värejä käsittelevän teoksen Philosophical Transactions of the Royal Society.
alkemisti ja filosofi
Newton havaitsi painovoiman etäisyysriippuvuuden Keplerin lakien keskihakuisvoimasta.
Newton kokosi vuonna 1687 teoriansa ja laskelmansa teokseensa ”Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” (”Luonnonfilosofian matemaattiset
periaatteet”). Tärkeä osa käsitteli selkeisiin olettamiin perustuvaa liikeoppia,
joka mahdollisti painovoiman ja liikkeen yhdistämisen laskennalliseen muotoon. Principia alkaa liikelakien edellyttämillä määritelmillä: 1) Ainemäärä
muodostuu kappaleen tilavuudesta ja tiheydestä, 2) liikemäärä on liikkeen
mitta, joka saadaan kappaleen nopeudesta ja ainemäärästä, 3) aineen luontainen voima on voima joka pyrkii säilyttämään kappaleen lepotilan tai
suoraviivaisen liikkeen, 4) aikaan saatu voima on kappaleeseen kohdistettu
ulkoinen vaikutus jolla kappaleen lepotilaa tai suoraviivaista liiketilaa pyritään muuttamaan 5) keskihakuisvoima on voima, jolla kappaletta kaikilta
osin pyritään vetämään kohti yhtä pistettä, ikään kuin keskipistettä.
Newtonin mielestä Auringon, planeettojen ja komeettojen tarkasti toimiva kokonaisuus ei ole voinut syntyä ilman älykkään ja voimallisen olennon
suunnittelua ja hallintaa. "Olemme yksimielisiä siitä, että Jumala on välttämättä olemassa, ja samalla välttämättömyydellä hän on aina ja kaikkialla.”
(General Scholium, p. 940)
Isaac Newtonin uskotaan keksineen painovoimalain vuoden 1666 kesällä. Hän näki omenan putoavan puusta, joka kasvoi hänen kotonaan. Tarina
kerrotaan ensimmäisen kerran Voltairen vuonna 1727 julkaistussa esseessä,
Essay on the Civil War in France.
Newton harrasti alkemian tutkimuksia (laittomasti) noin 30 vuoden ajan.
Hän julkaisi vuonna 1704 aiheesta tutkielman, De natura acidorum. Siinä
hän selostaa, kuinka happohiukkaset vetävät rautahiukkasia puoleensa jolloin
rautahiukkaset liukenevat happoon. Newton kannatti silloista atomioppia ja
tulkitsi kemian ilmiöitä sen mukaisesti. Newtonin vuonna 1704 kirjoittamasta kirjeestä ilmenee, että Newton ennusti maailmanlopun koittavan vuonna
2060. Hän päätteli Danielin kirjan avulla, että maailma loppuisi tasan 1 260
vuoden jälkeen Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan perustamisesta.
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Gottfried Leibniz Saksalainen filosofi, luonnontieteilijä ja diplomaatti. Hän aloitti isänsä yliopistossa
15-vuotiaana ja valmistui 20-vuotiaana erikoistuen
lakiin ja halliten hyvin klassisen kirjallisuuden, logiikan, skolastisen filosofian ja teologian. Hänen matemaattinen koulutuksensa ei kuitenkaan vastannut ajan
ranskalaisia ja brittiläisiä standardeja. Vuonna 1666
hän julkaisi ensimmäisen teoksensa De Arte Combinatoria (Yhdistelmien taiteesta).
Leipzigin yliopisto kuitenkin hylkäsi hänen väitöskirjansa ja kieltäytyi takaamasta hänelle lakitieteen
opettajan virkaa. Leibniz lähetti sinne tarkoitetun väi- Gottfried Leibniz
töksensä Nürnbergin lähellä sijaitsevalle Altdorf bei
1646 –1716
Nürnbergin yliopistolle ja hyväksyttiin siellä tohto- Luonnontieteilijä, mariksi viidessä kuukaudessa.
temaatikko, valtiotieLeibnizin monipuolisessa tieteellisessä työssä yh- teilijä, historiantutkija
distyy syvällinen luonnonfilosofinen perusta mate- ja kielitieteilijä
maattiseen ajatteluun ja fysikaalisten ilmiöiden kokonaisvaltaiseen hahmotukseen. Leibniz tunnistaa kappaleiden painoon verrannollisen ”luonnollisen inertian”, ilmaisu, jota Kepler oli käyttänyt kuvaamaan
liikkeen vastustamista. Kappaleiden ominaisuuksiin hän liitti myös kiinteyden,
joka vastusti kokoon puristumista (elastisuutta) sekä lujuuden, joka piti kappaleen koossa. Elastisuuden käsitettä Leibniz tarvitsi liikkeen välittymisessä
kappaleesta toiseen kimmoisessa törmäyksessä.
Leibniz tiivistää liikelait seuraavasti: 1) Kaikki muutokset ovat asteittaisia,
2) jokaisella voimavaikutuksella (action) on vastavaikutus (reaction); 3) mitään
voimaa ei synnytetä vähentämättä aiempaa voimaa, kappale joka työntää toista
kappaletta hidastuu ja 4) seurauksessa (effect) ei ole enempää eikä vähempää
voimaa (energiaa) kuin sen syyssä (cause). Leibnizin aksiooma hänen 1686
julkaisemassa Metafysiikan perusteissa (Discourse on Metaphysics 1) kuului:
"Vastoin karteesialaisia ja monia muita, Jumala säilyttää aina saman voiman,
mutta ei liikemäärää." Leibniz piti Newtonin gravitaatiolakia järjenvastaisena,
sillä se merkitsi kaukovaikutusta toisistaan erillisten atomien välillä tyhjän
avaruuden yli, kuten hän asian esiti Samuel Clarkelle lähettämässään kirjeessä.
Omassa fysiikassaan Leibniz kuvasi aineen rakenneosat irrallisten atomien
sijaan monadeilla, joita hän kuvasi peilikuviksi ympärillä olevasta materiaalisesta maailmasta. Ne säilyttävät yhteytensä kaikkeen muuhun aineeseen.
Leibnizin elävä voima (vis viva) vastaa reilua vuosisataa myöhemmin tunnistettua kineettisen energian käsitettä. Integraalilaskennan periaatteita kehitellessään Leibniz yhdisti Newtonin liikeyhtälön voima-käsitteen ”liikkeen
alkuperän alkioon” (conatus). Liike (impetus) saatiin integroimalla liikkeen
aikaansaamiseen käytettävissä oleva conatus. Leibniz julkaisi elinaikanaan vain
yhden teoksen, Esseitä teodikeasta, vuonna 1710. Teos on kommentaari Pierre
Baylen historiallisen tietosanakirjan Rorarius-artikkeliin ja sen pyrkimyksenä
oli todistaa toisaalta Jumalan valinneen tämän aktuaalisen maailman toteutettavakseen sen vuoksi, että se on paras mahdollisista maailmoista ja toisaalta
argumentoida sen puolesta, että Jumala on tässä valinnassaan vapaa.
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Georges-Louis Leclerc de Buffon Ranskalainen
luonnontutkija. Suoritti oikeustieteen loppututkinnon vuonna 1726. Kuninkaallisen puutarhan ja
museon hoitaja vuonna 1739. Laatiessaan museon
kokoelmista luetteloa, hän lisäsi siihen muita luonnontieteitä koskevia tietoja. Fossiililöydöt kiinnostivat häntä. Buffon ei hyväksynyt yleistä näkemystä
siitä, että fossiilit olisivat Nooan vedenpaisumuksesta maaperään jääneitä todisteita. Hänen mielestään
Maapallo oli syntynyt noin 75 000 vuotta sitten, kun
komeetta oli törmännyt Aurinkoon.
Buffon uskoi, että ihmisillä on ollut Kaukasian alueella asuneet esivanhemmat. Nykyiset rodut
de Buffon
ovat ympäristön johdosta degeneroituneita alkupeGeorges-Louis Leclerc räisestä. Ihminen voitaisiin kuitenkin jalostamalla
1707 –1788
palauttaa alkuperäiseen muotoonsa. Buffon esittää
Luonnontieteilijä
teoksessaan vertailevasti ihmisen ja apinan yhtäläisyydet ja otaksunnan niiden sukulaisuudesta menneisyydessä. Buffonin
kokoelmateoksesta tuli luonnontieteen alalle merkittävä perusteos "Histoire
naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy".
Se julkaistiin ensin 36 niteen laajuisena sarjana vuosina 1749–1789. Buffonin
kuoleman jälkeen saatiin valmiiksi vielä kahdeksan osaa. Teokseen sisällytettiin kaikki perustieto, jota luonnontieteistä oli julkaistu.
Kirjaan teetettiin 2000 kuvasivua. Kuvat on tehty huolellisesti estetiikan ja
anatomian sääntöjä noudattaen. Se käännettiin saksaksi, englanniksi ja hollanniksi. Teoksen kehitysopillinen näkemys pohjusti seuraavien vuosien aikana
käytyjä keskusteluja, jotka koskivat biologiaa, geologiaa sekä antropologiaa.

Jean-Jacques Rousseau Sveitsiläis-ranskalainen filosofi, opettaja ja kirjailija. Rousseau oli vaeltaja, joka harjoitti käsityöammatteja, soitonopetusta ja musiikkiteoriaa, oli neuvonantajana, kirjoitti
oopperan ja kasvatusoppaita jne. Tärkein kanava
olivat hänen julkaisunsa, joiden johdosta hän oli
välillä myös maanpaossa. Hän vaihtoi uskontoaan
kahdesti ja vastusti kirkon oppeja.
Hänen mukaansa ihmisten tulisi voida osallistua lakien sisällön laadintaan, jos ne koskevat
heidän elämäänsä. Hänen mukaansa ihmiset ovat
syntyessään samanarvoisia. Ihmisen perimmäinen luonto on samanlainen. Hän uskoi, että luonto
Rousseau
on tehnyt ihmisen vapaaksi ja onnelliseksi ja hyJean-Jacques
väksi mutta yhteiskunta on tehnyt hänet pahaksi.
1712 – 1778
Kuitenkin ihminen on kaikkialla orjan asemassa.
Valistusfilosofi,
Pääteoksessaan Yhteiskuntasopimuksesta (1762)
kirjailija
Rousseau kritisoi Aristoteleen näkemystä ihmisten
luonnollisesta eriarvoisuudesta ja hänen oppiaan
luonnollisesta orjuudesta. Hänen mukaansa Aristoteles teki seurauksesta
syyn. Syynä orjuuteen ei ollut joidenkin henkilöiden luonnollisuus orjuuteen, vaan väkivalta. Orjuus merkitsi Rousseaulle luopumista ihmisyydestä,
jota ei mikään voinut korvata. Rousseau kumosi myös Aristoteleen näkemyksen sotavankien orjuuttamisen oikeudesta. Hänen mukaansa sodassa
on kysymys valtioiden välisistä suhteista, jolloin yksityiset henkilöt ovat
vastoin omaa tahtoaan keskenään vihamiehiä. Sota ei Rousseaun mukaan
anna oikeutta muuhun kuin siihen, mikä on tarpeen sen päämäärän saavuttamiseksi. Se ei anna oikeutta tuhota voitettuja kansoja eikä tehdä heistä orjia.
Vuonna 1762 hän julkaisi teoksensa Émile, jossa hän arvosteli uskontoa
(luonnollinen teologia). Yhteiskuntasopimuksessa hän väitti, että todelliset
Jeesuksen seuraajat eivät olisi hyviä kansalaisia. Hänen uskontoa kritisoivat
kirjansa kiellettiin sekä Ranskassa että Genevessä ja Rousseau pakeni Preussin Fredrik Suuren suojelukseen. Môtiersissä Rousseau kirjoitti teoksen
Projet de Constitution pour la Corse.
Rousseauta vainottiin myös Sveitsissä ja hän pakeni filosofi David Humen luo Britanniaan. Puolentoista vuoden kuluttua hän palasi Ranskaan
salanimellä "Renou". Hänen sallittiin virallisesti oleskella Ranskassa vasta
vuonna 1770, jolloin hän palasi Pariisiin. Palaamisen ehdoksi oli asetettu se,
ettei hän saanut julkaista uusia kirjoja.
Rousseaun poliittiset ajatukset vaikuttivat Ranskassa sosialistisen teorian kehitykseen ja nationalismin nousuun. Hänen teoriansa näkyy hänen
teoksissaan ajatuksena: "Ihminen on syntynyt vapaaksi ja kaikkialla hän on
kahleissa". Rousseaun mielestä luonto ja luonnonmukaisesti eläminen ovat
hyväksi ihmisille. Sitä vastoin sivistys, kulttuuri ja yhteiskunta rappeuttavat
ihmisen. Hän vastusti myös runsaasti omaisuutta hankkineita ryhmiä. Jotkut
tutkijat olettavat Rousseaun ideologian puolustelevan totalitarismia ja johtaneen Ranskan vallankumouksen ylilyönteihin.

David Hume Skotlantilainen filosofi, ekonomisti ja

historioitsija, jonka filosofiassa on hyvin keskeisenä
osana naturalismi. Vuonna 1729, 18-vuotiaana, Hume
keksi kausaliteettiteoriansa – teorian siitä, että syytä ja seurausta koskevat uskomuksemme riippuivat
tunteista, tavoista ja tottumuksista, eivät järjestä tai
ajattomista ja yleisistä luonnonlaeista. Humen lain
mukaan tosiasioista ei voi johtaa moraalisia sääntöjä.
Humen giljotiini leikkaa moraalin irti luonnollisista
totuuksista. Humen Treatise of human nature -teoksen
(1739–40) poliittisen filosofian erityispiirre oli erottelu itserakkauden ja ylpeyden välillä. Humen essee, Of
Superstition and Religion, loi pohjan maallistuneelle
ajattelulle uskonnonhistoriassa. Hän julkaisi myös
David Hume
kirjoituksiaan nimettöminä peläten todennäköisesti
1711 – 1776
harhaoppisyytteitä. Hänen kuolemansa jälkeen julFilosofi ja kirjailija
kaistusta teoksessa, Dialogues Concerning Natural
Religion, luonnollinen teologia on pelkkää spekulaatiota. Kristilliseen teologiaan on uskottava vain sokealla uskolla.
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Immanuel Kant Itä-Preussin Königsbergissä syn-

tynyt satulasepän poika, joka sai luterilaisen kasvatuksen. Vuonna 1737, 16-vuotiaana, hän aloitti
yliopisto-opinnot Königsbergin yliopistossa. Vuonna 1749 hän julkaisi teoksensa Gedanken von der
wahren Schätzung der lebendigen Kräfte (Ajatuksia
elävien voimien todellisesta arvioinnista). Vuonna
1755 hän aloitti toimen yliopiston lehtorina.
1760-luvulla Kant julkaisi useita teoksia. Vuonna
1770 hänet valittiin Königsbergin yliopiston logiikan ja metafysiikan professoriksi. Vuonna 1781 hän
julkaisi teoksensa: "Puhtaan järjen kritiikki" (Kritik
der reinen Vernunft). 1780-luvun aikana Kant julkaisi useita huomattavia teoksia. Vuonna 1786 Kant
Kant Immanuel
valittiin Berliinin tiedeakatemiaan. Kant oli kahdesti
1724 – 1804
Königsbergin yliopiston rehtori (1786 ja 1788) sekä
Filosofi
aktiivinen yliopiston luennoitsija vuoteen 1796 asti.
Vuonna 1790 ilmestyneessä Arvostelukyvyn kritiikki (Kritik der Urteilskraft)
Kant esittelee teoriat estetiikasta ja teleologiasta (päämäärähakuisuudesta).
Hän erottelee kolme tiedollista kykyä: ymmärryksen, arvostelukyvyn ja järjen. Niillä on oikeaa käyttöä ohjaavat a priori -periaatteet. Puhtaan järjen
kritiikissä selvitetään ymmärryksen ja Käytännöllisen järjen kritiikissä järjen
a priori -periaatteet. Arvostelukyky on näitä välittävä kyky yhdistää yksittäinen ja yleinen.
Vuonna 1794 Kant valittiin Pietarin tiedeakatemian jäseneksi. Hän kirjoitti filosofiaa aktiivisesti vielä viimeisinä vuosinaan 1800-luvun alussa.
Kantin filosofian omaleimaisena piirteenä pidetään hänen edustamaansa
dualismia. Ihminen on sekä passiivinen että aktiivinen ja näiden kahden
piirteen vuorottelu ja yhteenkietoutuminen on taustalla hänen toiminnassaan.
Kantin näkemykset ovat useimmiten ääripäiden välissä. Hän syntetisoi mm.
empirismin ja rationalismin, realismin ja idealismin, determinismin ja liberalismin.
Vuonna 1793 Kant kertoo omasta uskontofilosofiastaan teoksessa Die
Religion innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft (Uskonto silkan järjen
puitteissa) ja vuonna 1795 Ikuiseen rauhaan (Zum ewigen Frieden) ajatuksen
demokraattisesta valtiomuodosta tienä rauhaan. Vuonna 1798 julkaistiin teos:
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (Antropologia pragmaattiselta kannalta, ), jossa Kant vastaa filosofian suureen kysymykseen: ”Mitä on ihminen?”
Lisäksi Kant ehti julkaista vielä teoksen kasvatusopista vuonna 1803. Kant
kuoli Königsbergissä 79-vuotiaana vuonna 1804.
Kantin filosofian välittömimpänä seurauksena pidetään dogmaattisen metafysiikan romahdusta ja saksalaisen idealismin syntyä. Søren Kierkegaardin
(1813–1855) uskonnonfilosofia oli Kant-vaikutteista. Hän katsoi Kantin tapaan uskonnollisen uskon olevan jotakin tiedosta riippumatonta. Myös Friedrich Nietzsche (1844–1900) sai paljon vaikutteita Kantilta, vaikka yleensä
lähinnä vastustikin hänen filosofiaansa
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Erasmus Darwin Englantilainen runoilija, lääkäri

ja luonnontutkija - Charles Darwinin isoisä. Erasmus
oli evoluutioteorian uranuurtajia. Evoluutioteoriaa
kehiteltiin Lunar Societyssa, joka perustettiin vuonna 1765. Sen jäseniin kuului aikansa menestyneitä
teollisuusmiehiä, luonnontieteilijöitä ja taiteilijoita
mm. vapaamuurari Benjamin Franklin ja Erasmus
Darwin. Jäsenet kokoontuivat kerran kuukaudessa,
täysikuun aikaan. Seura oli vapaamuurari-organisaatio joka kannatti monarkkien kaatumista ja halveksi uskoa Jumalaan. Evoluutioajatuksensa Erasmus
Darwin julkaisi vuonna 1794 kirjassa, Zoonomia, or
the Laws of Organic Life. Siinä hän esitti biologisen Erasmus Darwin
evoluutioteoriansa. Erasmus tunnettiin myös aikansa
1731 – 1802
Euroopassa Goethen jälkeen maineikkaana runon ja
Runoilija, lääkäri
proosan kirjoittajana. Kun HMS Beagle oli lähdössä
ja filosofi
joulukuussa 1831 matkalle Etelä-Amerikkaan, lähti
Charles mukaan tarkoituksena myös hankkia näytteitä ja todisteita isoisänsä
esittämille näkemyksille evoluutiosta.

William Paley Englantilainen teologi, utilitaristi ja
filosofi. William Paley esitti määritelmänsä todistuksesta Jumalan olemassaololle teoksessaan Natural
Theology, or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity collected from the Appearances of
Nature (1802). Kirjan kelloseppävertaus tai analogia kellontekijästä on teleologinen argumentti, jolla
pyritään todistamaan luojan olemassaoloa. Argumentissa päätellään analogian kautta, että kun kello
vaikuttaa suunnitellulta, sen takana on suunnittelija
ja sama koskee kaikkia muitakin kelloa muistuttavia
asioita. Näin myös luonnossa esiintyvät, toimivat,
William Paley
rakenteeltaan monimutkaiset kasvit ja eläimet ovat
1743 – 1805
suunniteltuja. Siksi niillä on oltava suunnittelija Teologi, filosofi
"kellontekijä". Tätä luonnossa esiintyvää todistusta
kutsutaan "luonnolliseksi teologiaksi".
Varhaisin tunnettu kelloseppävertaus on roomalaisen poliitikon ja filosofin
Ciceron (106 – 43 eKr.). Koska vesikello ei ole voinut itsestään rakentua, sen
takana on tekijä, ja koska maailma ja ihmiset eivät voi itsestään rakentua, on
niidenkin takana tekijä.
Myös Tuomas Akvinolainen perusti väittämiään luonnollisen teologian varaan.
Valistusajalla tuli käyttöön luonnollisen teologian muodoista deismi, joka hylkäsi Raamatun pyhät kirjoitukset ja profetiat ja etsi uskolle perustan ainoastaan
luonnosta löytyville todisteille. Richard Dawkinsin kirja Sokea kelloseppä
(1986) vastasi kelloseppäargumenttiin siten, että kompleksiset systeemit rakentuvat vähittäin evoluution, eli "sokean kellosepän" seurauksena.
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Jean-Babtiste de Lamarck Ranskalainen eläintie-

teen professori. Toimi alussa sotilasuralla mutta siirtyi kasvitieteilijäksi. Hän kirjoitti kirjasarjan Ranskan
kasvillisuudesta, jonka ansiosta sai työpaikan Pariisin
kuninkaallisen kasvitieteellisen puutarhan johtajana.
Joidenkin vuosien jälkeen hänet nimitettiin professoriksi vasta perustettuun Muséum National d'Histoire
Naturelleen, selkärangattomien osaston hoitajaksi.
Töissään hän tutustui eliöihin ja niiden fossiileihin.
Vuonna 1809 Lamarck julkaisi ajatuksensa eläinten kehittymisestä kirjassaan Philosophie Zoologique. Hän väitti, että lajien muuttumattomuus ei
pidä paikkaansa. Jokainen elin vahvistuu kun sitä
Lamarck,
käytetään kun taas käyttämätön elin heikkenee ja
Jean-Babtiste
surkastuu. Lamarck tutki myös mitkä syyt tällaisen
1744 – 1829
muutoksen aiheuttavat. Yhtenä vaikuttajana tähän
Luonnontietelijä
kehitykseen oli olosuhteitten muuttuminen elinympäristössä. Ne ovat joko suoraan tai välillisesti vaikuttaneet niihin ruumiinosiin, joita on uudessa tilanteessa käytettävä tehokkaammin tai vähäisemmin.
Esimerkiksi maamyyrän silmät pienenivät ja surkastuivat, kun eläin alkoi
elää pimeässä. Lamarck uskoi alkusynnyn olevan käynnissä jatkuvasti ja siitä
syntyneet yksinkertaiset eliöt kehittyivät ajan myötä (Lamarckin mekanismin
kautta) monimutkaisemmiksi ja lähemmäs ihanteellista muotoa. Hän siis uskoi
teleologiseen (tavoitteelliseen) prosessiin, jossa organismit tulevat täydellisemmiksi kehittyessään. Tässä oli taustalla myös roomalaiskatoliseen oppiin
sisällytetty ajatus kehityksestä, jonka Tuomas Akvinolainen oli oppirakenteeseen yhdistänyt. Hankittujen ominaisuuksien periytymisen teoriaa kutsutaan
lamarckismiksi.
Joseph von Fraunhofer Baijerilainen fyysikko ja
optikko. Toimi aluksi Weichselbergerin lasiliikkessä.
Vuonna 1806 hän sai työtä Münchenissä uudessa optisia laitteita valmistavassa tehtaassa.
Tutkiessaan prismojen käyttöä lasin taitekertoimen määrittämiseen vuonna 1814 Fraunhofer havaitsi Auringon spektrissä tummia viivoja. Myöhemmin
hän huomasi, että viivat ovat sarja spektriviivoja.
Hän keskittyi viivojen aallonpituuden huolelliseen
mittaukseen. Kaiken kaikkiaan hän kartoitti yli 570
viivaa ja nimesi vahvimmat kirjaimilla A:sta K:hon.
Nykyisellä tekniikalla auringonvalosta voidaan havaita useita tuhansia viivoja. Myöhemmin todettiin,
von Fraunhofer
että jokaiseen alkuaineeseen liittyivät tietyt spektriJoseph
viivat. Tietty alkuaine aiheuttaa tietylle aallonpituu1787 – 1826
delle oman viivansa. Sama alkuaine aiheuttaa monia
Optikko, fyysikko
viivoja spektriin. Auringon spektrissä havaitut tummat spektriviivat ovat absorptioviivoja, jotka syntyvät Auringon kaasukehän
kaasun imiessä alla olevan Auringon pinnan lähettämää valoa.
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Michael Faraday Englantilainen fyysikko ja kemisti, tunnettu sähkömagnetismin ja sähkökemian
tutkimuksistaan. Itseoppinut Michael pääsi v. 1813
Royal Societyn johtajan Humphry Davyn avustajaksi.
Faraday osallistui Davyn apulaisena kiertomatkalle
Manner-Eurooppaan, jolloin hän tapasi alan tutkijota
mm. Ampèren ja Voltan. Faraday tutki sähkövirran
johteen ympärille synnyttävää magneettikenttää. Hän
laati ns. induktiolain. Se käynnisti yleisen tutkimuksen generaattoreiden, sähkömoottoreiden ja muuntajien rakentamiseksi.
Faraday rakensi yksinkertaisen homopolaarisen
moottorin. Hän havaitsi, että sähköä johtava häkki
tai muu yhtenäinen kuori suojaa sen sisäpuolella ole- Faraday Michael
van sähkömagneettisen kentän. Virtalähde ei vaikuta 1791–1867
häkin ulkopuolella, ja sähkömagneettinen kenttä ei Fyysikko ja kemisti
pääse häkin ulkopuolelta sen sisäpuolelle. Havaintoa
kutsutaan ”Faradayn häkiksi”. Vuonna 1845 Faraday osoitti yhteyden valon
ja sähkömagnetismin välillä ilmiössä, joka tunnetaan nykyään Faradayefektinä. Se kuvaa magneettikentän vaikutusta valon polarisaatiotasoon.
Faraday kehitti myös sähkökemiaa ja keksi elektrolyysiä koskevat lait.
Faradayn onnistui nesteyttämään useita kaasuja, hän kehitti seosmetalleja,
laseja optisiin tarkoituksiin, keksi Bunsen polttimon ja kuvasi metallisten
nanopartikkeleiden optisia ominaisuuksia, jotka George Stoney oivalsi
1870-luvulla.
Faradayn työllä oli suuri merkitys Maxwellin yhtälöiden muotoilulle. Faradayn lähestymiseen sähkön kaukovaikutukseen vaikutti ilmeisesti hänen
vahva uskonnollinen sitoutumisensa kaiken ykseyteen maailmassa.
Charles Lyell Skotlantilainen geologi ja juristi.
Lyell kehitti ajatusta aikanaan Huttonin esittämälle
uniformitarismille, maakerrostumien hitaalle kertymiselle. Tällä teorialla pyrittiin horjuttamaan uskoa
siihen, että kerrostumat olisivat syntyneet Raamatun ilmoittaman vedenpaisumuksen aiheuttamina.
Samalla pyrittiin heikentämään kirkon asemaa. Hän
julkaisi vuosina 1830-33 kolmiosaisen geologian
oppikirjan The Principles of Geology.
Charles Darwin opiskeli laivamatkallaan näitä kirjoja ja perusti oman teoriansa Lyellin pitkiin maailmankausiin. Lyell tuki Darwinia ja otti hänet Geologiseen
seuraan, jonka kautta yhteistä ideaa vietiin eteenpäin.
Lyell matkusti eri puolille maailmaa saadakseen todisteita teorialleen. Hän kävi mm. Egyptissä ja Niagaran putouksilla mittailemassa maanpinnan hidasta
kulumista ja kerrostumista. Ne eivät kuitenkaan käytännössä tukeneet pitkiä aikajaksoja.

Lyell Charles
1797 – 1875
Lakimies, geologi
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Christian Doppler Itävaltalainen matemaatikko
ja fyysikko, joka valmistui Wienin teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1825. Vuodesta 1829 hän toimi yliopiston matematiikan apulaisprofessorina ja
vuodesta 1839 matematiikan professorina Prahassa.
Kun Wienin teknilliseen korkeakouluun perustettiin
Fysikaan instituutti, kutsutiin hänet sen johtajaksi
vuonna 1850.
Doppler julkaisi vuonna 1842 tutkimuksen:”Über
das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels”. Siinä hän tuo esiin
havaintonsa eri taivaankappaleista tulevan valon
vaihteluista. Hän päätteli, että tähtien liikkeitä Doppler
voidaan arvioida sen lähettämän valon spektrissä Christian
havaituista muutoksista. Hän vertasi spektrin eri 1803 –1853
valoalueiden muutosta liikkuvan junan lähettämän Fyysikko, matemaatikko
äänen muutoksiin. Jos taivaankappale etenee maasta poispäin näkyy liikkeen suunta sen lähettämän valon spektrissä siirtyminä.
Dopplerin havainnot sekä ääniaallon että valoaallon muutosten käyttämisestä
liikkeen havainnoinnissa saivat nimekseen Doppler-ilmiö. Myöhemmin hän
vielä täydensi havaintojaan suhteessa liikkeen mittaukseen kun havainnoitsija pysyy paikallaan tai kun molemmat havaintopisteet ovat liikkeessä.

Owenin taidot tulivat laajasti tunnetuiksi myös muissa Euroopan maissa,
joista hänelle tuotiin fossiileja tutkittavaksi. Koska Owen oli luomisopin
kannattaja, ja näki kaikessa anatomiassa Jumalan suuren suunnitelman, hän
joutui riitoihin Lyellin (uniformitarismi) ja Darwinin (kehitysoppi) kannattajien kanssa.
Vuonna 1856 Owen hyväksyttiin British Museumiin luonnontieteellisen
osaston johtajaksi. Jo vuonna 1873 hänen johdollaan luonnontieteellinen
osasto erotettiin omaksi laitokseksi, Luonnontieteelliseksi museoksi.
Owen luetteloi ja määritteli jo vuonna 1841 anatomian perusteella eläinkunnan luokitukseen Dinosauria-taksonin. Hän erotti hirmuliskot omaksi
erilliseksi ryhmäkseen erikseen nykyisin elävistä liskoista. Hän keksi myös
Dinosauria-nimityksen. Owenista tuli aikansa merkittävin luomisopin kannattaja, joka perusteli näkemyksensä eläinten anatomialla. Hän sai lahjaksi
eläkeasunnokseen toimintakeskuksensa Richmond Parkista vuonna 1854.
Owen lyötiin ritariksi ansioistaan vuonna 1884.
Darwin Charles Brittiläinen luonnontieteilijä, jonka isä harjoitti lääkärin ammattia. Myös isoisä Erasmus Darwin, joka oli tunnettu evoluution kannattaja
(Zoonomia, or the Laws of Organic Life/1794), oli
lääkäri. Charles aloitti alan opiskelut, jotka kestivät
vain muutaman vuoden. Toisena yliopistovuotenaan
Darwin liittyi Plinian Society -opiskelijaryhmään,
joka vastusti vallitsevaa uskonnollisuutta. Hän työskenteli HMS Beaglella palkattomana apulaisena
joulukuun lopusta 1831 lokakuuhun 1836 keräten
matkan aikana näytteitä isoisänsä Erasmuksen kehitysopin tukemiseksi. Charles opiskeli matkansa
aikana mm. Charles Lyellin aktuaalisuusteoriaa
Maapallon oletetusta pitkästä historiasta. Matkansa
Darwin
jälkeen hän ystävystyi Lyellin kanssa ja ryhtyi GeoCharles
logisen seuran sihteeriksi. Luettuaan Thomas Malt1809 – 1882
husin julkaisun An Essay on the Principle of PopuLuonnontieteilijä
lation, jossa ennustetaan väestönkasvun johtavan
ravinnon vähentymiseen henkeä kohden, Darwin
ryhtyi soveltamaan kehitysopillista näkemystä samaan niukkuuden ideaan.
Vuonna 1839 hänet valittiin Royal Societyn jäseneksi ja hän alkoi Charles
Lyellin tukemana kirjoittaa näkemyksiään eliökunnan kehittymisestä. Hän
tutustui rodunjalostustyöhön ja katsoi, että luonnossa tapahtuva "jalostus" on
mahdollista, kun on tarpeeksi aikaa käytettävissä. Charles julkaisi kirjansa
"On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation
of Favoured Races in the Struggle for Life" (Lajien synty) vuonna 1859. Darwin julkaisi kaksiosaisen The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex
-teoksen vuonna 1871 sekä The Expression of the Emotions in Man and Animals vuonna 1872. Kirjoissaan Darwin selvitti seksuaalivalintaa, sukupuolten
ja ihmisrotujen väliset eroavaisuudet sekä ihmisen ja eläinten psykologian
evoluutiota. Evoluutioteoria saai ateistisena oppina voimakasta kannatusta

Owen Richard Englantilainen lääkäri ja eläintieteilijä. Köyhän perheen lapsena Richard liittyi
jo nuorena merivoimien palvelukseen. Siellä hän
kiinnostui lääketieteestä ja aloitti opiskelut 1820
Lancasterissa. Vuonna 1824 hänet hyväksyttiin
Edinburgin yliopistoon mutta siirtyi pian opiskelemaan kirurgiaa yksityisesti. Vuonna 1826 hänet
hyväksyttiin John Barclayn suosituksesta töihin
Saint Bartholomew’s Hospitaliin. Siellä hän toimi
vuoteen 1836 saakka jolloin hänet nimitettiin kirurgian professoriksi Kuninkaalliseen korkeakouluun.
Owenille avautui merkittävä työpaikka, kun hänet valittiin luetteloimaan John Hunterin kokoelma, noin 30 000 anatomista näytettä – pääasiassa Owen
Regent’s Parkin eläintieteellisessä puistossa kuol- Richard
leiden eläinten ruhoja. Niistä tehdyt kirjalliset pe- 1804 – 1892
rustiedot olivat tuhoutuneet palossa. Owen joutui Kirungi, eläintieteilijä
oman kokemuksensa mukaan määrittelemään uudelleen jokaisen näytteen. Työnsä ohella hän määritteli myös maakerrostumista löytyneiden fossiilien anatomiaa. Owen aloitti Hunterin kokoelmiin
perustuvat eläinten vertailevaan anatomiaan liittyvät yleisöluennot, joista
tuli hyvin suosittuja. Mm. Charles Darwin oli luentojen aktiivinen kuuntelija.
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kirkon vastaisissa piireissä. Darwin oli sairaalloinen, eikä pystynyt osallistumaan evoluutioteorian ympärillä käytyihin väittelytilaisuuksiin. Avuksi hän
sai runsaasti kannattajiaan, joista Thomas Henry Huxley (1825 – 1895) puolusti tehokkaasti evoluutioteoriaa ja sai lempinimen "Darwinin bulldoggi".
Karl Marx (1818 – 1883) omisti pääteoksensa "Pääoman" (1867) Darwinille,
vastoin tämän hyväksyntää. Charles Darwin kuoli vuonna 1882 ja haudattiin
Westminster Abbeyhyn.
Karl Heinrich Marx Preussilaisen juutalaisen
lakimiehen poika alkoi v. 1835 lukea lakia Bonnin
yliopistossa. Vuotta myöhemmin hän siirtyi Berliinin yliopistoon, jossa hän ryhtyi lukemaan filosofiaa. Vuonna 1841 Marx väitteli tohtoriksi aiheesta;
"Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian
ero." Vuonna 1841 Marx aloitti myös kampanjansa oikeistohegeliläisiä ja kirkkoa vastaan. Vuonna
1842 Marx hylkäsi yliopistollisen maailman ja siirtyi lehtitoimittajaksi, toimittaen kohua herättänyttä
Rheinische Zeitung -lehteä. Mielipiteittensä vuoksi
Marx lähti maanpakoon Pariisiin.
Marx
Ranskassa Marx jatkoi kirjoitteluaan ja tapasi 1844
Karl Heinrich
elämänmittaiseksi ystäväksi muodostuvan Friedrich
1818 – 1883
Engelsin. Kirjoittelunsa vuoksi Marx joutui pakeneFilosofi
maan, Brysseliin, jossa Marx ja Engels kirjoittivat yhdessä teoksen Pyhä perhe. Marx muutti aikaisemman "Oikeamielisyyden liiton" "Kommunistien liitoksi" vuonna 1847 ja otti
sille tunnuslauseeksi: "Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen."
Marxin ja Engelsin työ, Kommunistisen puolueen manifesti, kirjoitettiin Brysselissä Kommunistien liiton julistukseksi ja julkaistiin vuonna 1848. Vuosien
1848–1849 jälkeen Marx joutui etsimään turvapaikan Lontoosta.
Marxin "Pääoman" ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1867 (toinen ja kolmas
osa painettiin hänen kuolemansa jälkeen).
Marxin näkemys yhteiskuntien kehityksestä on kolmijakoinen: 1) Orjayhteiskunnassa oli selkeät rajat vapaiden ja orjien välillä; antiikin Kreikan polikset ja
väkivaltainen orjien kurissapito. 2) Feodaaliyhteiskunnassa vallitsi maanomistajien ja maaorjien välinen kamppailu. 3) Kapitalistisessa yhteiskunnassa oli
porvariston ja proletariaatin eli työväenluokan kamppailu, jossa ilmeni myös väkivaltaa; laillisesti legitimoitua valtaa ja riistoa. Marx halusi omistaa teoksensa
"Pääoma" Charles Darwinille, joka ei suhtautunut siihen myötämielisesti.
Marxin ja Engelsin esittämät väittämät: 1) Todellisuus koostuu vain materiaalista. 2) Ihmisellä on kyky tehdä havaintoja todellisuudesta. 3) Havainnot
voidaan todistaa käytännön toimilla. 4) Käytössä oleva suhteellinen tieto sisältää myös osia absoluuttisesta tiedosta. 5) Yhteiskunnan perustan luo talous ja
tuotannolliset suhteet sekä tuotantotavat. 6) Tietyssä vaiheessa tuotantovoimat
joutuvat ristiriitaan omistussuhteiden kanssa. 7) Ristiriitojen pohjana ovat
yhteiskuntaluokkien ja tuotantotapojen eriaikainen kehittyminen, joka johtaa
yhteiskuntaluokkien väliseen taisteluun ja samalla kehitykseen.
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Gregor Mendel Itävaltalainen augustinolaismunkki

opetti matematiikkaa luostarin koulussa sekä myöhemmin yliopistossa kavuten yliopistonsa johtajaksi.
Päätyönä hän tutki koeviljelmillään kasvien perinnöllisyyden periaatteita. Hänen risteytyskokeensa
mukaan muodostettiin perinnöllisyystieteen perusteoria. Mendel julkaisi kaksi tieteellistä julkaisua.
Perinnöllisyyttä koskevat tutkimustuloksensa hän
julkaisi vuonna 1865 ja lähetti ne mm. Charles Darwinille, joka ei voinut niitä hyväksyä, koska ne osin
olivat hänen kehitysteoriansa vastaiset. Risteytyskokeet osoittivat, että tietyt ominaisuudet ovat periytyviä ja niiden taustalla olevat, sukupolvesta toiseen Mendel
kulkeutuvat perintötekijät, voivat olla vallitsevia tai Gregor
peittyviä. Periytymisen sääntöjen mukaan piilossa 1822 – 1884
olevat ominaisuudet saattoivat ilmestyä vasta monien Munkki, tutkija
sukupolvien jälkeen. Nämä näkemykset eivät sopineet Darwinin juuri silloin hyväksyttyyn kehitysideaan vaan ne vahvistivat rodunjalostuksen merkitystä.
Sitävastoin Mendelin havannoissa tuli esille ympäristön merkitys seuraavan
sukupolven yksilöissä. Tämä tuki Lamarckin jo tuolloin hylättyä teoriaa
hankittujen omainaisuuksien siirtymisestä seuraavaan sukupolveen. Mendelin työn merkitys todettiin vasta 1900-luvun alkupuolella. Hänen työnsä
genetiikan perustajana hyväksytään ja se on perusoppina kaikissa biologian
oppikirjoissa. Hänen havaintonsa ympäristön vaikutuksesta perimään sai
vielä vahvistusta vuonna 2007 kun tutkijat havaitsivat epigeneettisen periytymisen ilmiön = Ympäristön muutosten tilat voivat muuttaa perimän
informaatiota ja periytyä solusukupolvelta tai yksilösukupolvelta toiselle.

Pasteur

Louis
1822 – 1895
Kemisti, biologi

Louis Pasteur Ranskalainen biologi ja kemisti,
joka aloitti vuonna 1843 opiskelunsa École normale supérieuressa ja valmistui tohtoriksi vuonna
1847. Hänet nimitettiin vuonna 1852 Strasbourgin
yliopiston kemian apulaisprofessoriksi ja vuonna
1857 tieteellisen opetuksen johtajaksi.
Keisari Louis Napoleon III ehdotti, että Pasteur tutkisi viiniteollisuudessa esiintyvän haitallisen käymisilmiön syytä. Vuonna 1857 hän osoitti, että käymisen syy ei ollut kemiallinen vaan sen aiheuttivat
pieneliöt. Tutkimuksissaan hän totesi, että jotkut
mikrobeista haittasivat käymisilmiötä. Pasteur oletti, että löydetyt pieneliöt voisivat olla vahingollisia
myös ihmisille ja eläimille.
1860-luvun alussa käytiin Ranskassa kiivasta väittelyä siitä miten elämä syntyy. Useat olettivat, että
mm. kärpäset syntyvät likaisesta vedestä ja mudas-
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ta. Pasteur sai tehtäväkseen selvittää asian. Samaan aikaan tiedepiireissä keskusteltiin Darwinin evoluutioteoriasta ja elämän synnystä itsestään. Pasteur
pystyi kuitenkin tieteellisesti osoittamaan, että vain elämä synnyttää elämää.
Pasteur ryhtyi vuonna 1865 tutkimaan silkkiperhosen toukkien "pébrine"
-tautia, jonka seurauksena taloudellisesti tärkeä silkin tuotanto oli romahtamassa. Hän onnistui eristämään silkkiperhosen sairauden aiheuttajan sekä
kehittämään menetelmän sairauden toteamiseksi ja tartunnan ehkäisemiseksi.
Samassa yhteydessä hän kehitti bakteereja tuhoavan lämpökäsittelyn eli
pastöroinnin. Tällä ratkaistiin viiniteollisuudessa bakteereiden aiheuttama
pulmatilanne. Myöhemmin menetelmää laajennettiin mm. maitotalouteen.
Tutkimuksissaan hän yhdisti bakteeritoiminnan sairauksien syntyyn. Pasteur
ehdotti vuonna 1874 kirurgisten instrumenttien puhdistamista keittämällä
niitä vedessä. Vuonna 1878 hän ehdotti, että leikkauksissa käytettävät leikkausliinat ja kirurgien suojavaatteet puhdistetaan bakteereista kuumentamalla niitä vesihöyryn avulla. Hän alkoi tutkia sairauksien ennaltaehkäisyä,
rokotuksen vaikutuksesta ja kehittikin ensimmäisenä rokotteen vesikauhua ja
paiseruttoa vastaan. Pasteur toteutti ensimmäisen onnistuneen rokotuksen rabiestartunnan saaneella ihmisellä heinäkuussa 1885. Tiedon levitessä rabiestartunnan saaneita ihmisiä tuli eri puolilta maailmaa rokotettavaksi. Vuonna
1886 perustettiin rokotuksia varten Pietariin Pasteur-laitos ja Pariisissa Pasteur Instituutti avattiin vuonna 1888.
Pasteur valittiin vuonna 1873 Ranskan lääketieteellisen akatemian jäseneksi
ja vuonna 1882 Ranskan akatemian jäseneksi.

vuotta vanha. 35 vuotta myöhemmin oltiin tietoisia radioaktiivisten aineiden
lämmöntuotosta ja arvio nousi 40 miljoonaan vuoteen. Kelvin määritteli
Maapallolle vielä ennen kuolemaansa maksimiajan lähtien sulassa tilassa olevasta planeetasta ja lämmön säilymisestä radioaktiivisuuden avulla.
Laskelmien lopputulos oli 400 miljoonaa vuotta. William Thomson julkaisi
elämänsä aikana 660 tieteellistä teosta, joista ensimmäinen ilmestyi hänen
ollessa 16 vuotias.

William Thomson, lordi Kelvin Skotlantilainen

fyysikko, matemaatikko, insinööri ja keksijä, joka
tunnetaan erityisesti työstään termodynamiikan parissa. Hän aloitti opiskelunsa Glasgow'n yliopistossa
ja jatkoi opintojaan Cambridgessa mutta palasi professoriksi Glasgow'hun. Thomson tutki myös sähköä
ja matemaattista analyysiä. Vuonna 1892 hänestä tuli
lordi Kelvin. Hänen mukaansa on nimetty lämpötilan SI-yksikkö. Hän oli mukana luomassa modernin
fysiikan periaatteita. Termodynamiikan tutkimuksissaan hän osoitti, että lämpötilalla on olemassa
absoluuttinen nollapiste ja johti sen teoreettisesti.
Thomson
Thomson loi absoluuttisen lämpötila-asteikon ja sen
William,
yksikkö kelvin on nimetty hänen mukaansa.
"Lordi Kelvin"
Thomson innostui Lyellin uniformitarismi-ideasta
1824 – 1907
(maakerrosten hidas kertyminen) ja Darwinin keMatemaatikko,
hitysopista. Hän uskoi, että Maapallo on aikojen
fyysikko, insinööri
kuluessa jäähtynyt sulasta muodosta. Mittauksissa
voitiin hiilikaivoksissa todeta, että lämpötila kohoaa non 1 C0 jokaista 30
metriä kohti kun laskeudutaan kaivoskuiluun. Vuonne 1862 hän ilmoitti laskelmiensa osoittavan, että Maapallo on jäähtymisen perusteella 20 miljoonaa

James Clerk Maxwell Skotlantilainen fyysikko

ja matemaatikko, joka aloitti opiskelunsa Edinburghin yliopistossa vuonna 1847. Maxwell oli
matemaattinen lahjakkuus. Hän oli kiinnostunut
geometriasta. Opiskeltuaan Edinburghin yliopistossa matematiikkaa, logiikkaa ja luonnonfilosofiaa hän siirtyi Cambridgen yliopistoon, jossa hän
toimi opettajana.
Vuodesta 1855 vuoteen 1872 hän julkisti tutkimuksia, jotka koskivat värin havaitsemisesta ja värisokeutta. Maxwell teki myös töitä optiikan parissa.
Hän osoitti kokeellisesti, että värivalokuvia voiMaxwell
daan muodostaa punaisen, vihreän ja sinisen suotiJames Clerk
men avulla. Kokeet tehtiin erillisillä värisuotimilla
1831 – 1879
ja kuvat valotettiin näillä valon väreillä. Kun kalvot
Fyysikko,
laitettiin päällekäin, syntyi oikeantuntuinen värimatemaatikko
aistimus. Myöhemmin värifilmit rakentuivat juuri
tämän havainnon pohjalta. Nykyään tätä valotusmenetelmää kutsutaan RGB
-kuvaksi. Nämä värit muodostavat mm. television näyttöruudun kuvapuken
kuvan. Vuodesta 1856 vuoteen 1860 Maxwell toimi Marischal Collegen
luonnonfilosofian professorin virassa. Hän julkaisi yhtälöt sähköstaattisen ja
sähkömagneettisen kentän ominaisuuksista ja niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta vuonna 1865 ilmestyneessä teoksessaan ”A Dynamical Theory
of the Electromagnetic field”. Maxwell julkaisi teoksen Lämmön teoriasta
(1871) ja tutkielman Aineesta ja liikkeestä (1876).
Maxwellin eräs merkittävä työ oli laskea matemaattiset mallinnukset ja
laajennukset mm. Michael Faradayn ja André-Marie Ampèren sähkön ja
magnetismin tutkimuksien differentiaaliyhtälöihin. Yhtälöt, jotka nykyään
tunnetaan Maxwellin yhtälöinä, esitettiin Royal Societylle vuonna 1864. Ne
kuvaavat sekä sähkömagneettisen kentän käyttäytymistä että vuorovaikutusta aineen kanssa.
Maxwell osoitti myös, että yhtälöt ennustavat aaltojen värähtelyä sähkö- ja
magneettikentissä, jotka kulkevat avaruuden läpi nopeudella, joka voitiin
ennustaa tunnettujen vakioiden avulla. Maxwell sai nopeudeksi 310 740
000 m/s. Hän ratkaisi Saturnuksen renkaiden stabiilisuuden olettamalla, että
renkaat muodostuvat irrallisista kappaleista. Maxwell oli syvällinen kristitty
koko elämänsä ajan ja kuoli Cambridgessa 48-vuotiaana.
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Ernst Haeckel Saksalainen biologi ja filosofi. Hän

opiskeli lääketiedettä, anatomiaa ja harrasti piirtämistä. Hän innostui Darwinin kehitysopista ja loi oman
käsityksensä sen soveltamisesta ihmisen kehitykseen.
Hän toimi vertailevan anatomian professorina Jenan
yliopistossa vuosina 1862–1909. Piirustustaitoisena
hän kuvasi runsaasti selkärangattomia ja loi uuden
eläinkunnan pääjakson, alkueläimet (Protista) sekä
nimitykset: phylogenia ja ekologia.
Haeckel tuomittiin 1860-luvun lopulla sikiökuvien
väärennöksistä, joilla hän esitti eri eläinten sikiöiden
kehitysvaiheiden samankaltaisuutta ja niistä johdettua
rekapitulaatio-oppia, joka sai nimekseen "biogeneet- Haeckel
tinen laki". Lain mukaan yksilön sikiövaiheen kehi- Ernst Heinrich
tyksessä ilmenee koko lajin evoluutiohistoria. Vielä Philipp August
2010-luvun lukion biologian oppikirjoissa - myös 1834 – 1919
Suomessa - kuvia käytetään vahvistamaan oppilaiden Evoluutiobiologi,
uskoa evoluutioon. Haeckel loi oman käsityksensä ro- filosofi
tuopista ja siihen liittyvästä ihmisen eriarvoisuudesta
kehitysketjussa. Hänen mukaansa arjalaiset (saksalaiset) olivat ylirotu ja
mm. neekerit ja alkuperäiskansat alirotuja, jotka sijoittuivat apinan ja ihmisen
väliin. Myös nainen oli kehitysasteeltaan miestä alemmalla tasolla älykkyyden vastatessa noin 10-vuotiaan pojan tasoa. Haeckelin rotuoppi levisi eri
puolille maailmaan mm. hänen teoksessaan Maailmanarvoitukset (Welträtsel/1899). Kehitysopin perusidea tuli Suomeen Haeckelin rotuoppien välityksellä. Haeckelin rotuhygieenisen opin ympärille perustettiin Saksassa vuonna
1905 rotuhygieeninen seura. Suomessa toiminta alkoi jo vuonna 1907, jolloin
perinteinen kristillinen näkemys heikkojen ja vajaamielisten suojelemisesta
yhteiskunnalta muutettiin kehityopilliseksi rotuopiksi, jossa yhteiskuntaa suojeltiin vajaamielisiltä ja heikkoälyisiltä erilaisin rajoituksin - kuten pakollisilla
steriloinneilla. Haeckelin opin mukaan hyväksyttiin Suomessa seuraavat
yhteiskunnalliset tavoitteet: 1) Levittää rotuhygieenistä tietämystä. 2) Lisätä
tietoa puhtaan rodun merkityksestä koko kansalle. 3) Edistää geneettisesti
paremman väestöaineksen lisääntymistä. Suomessa mm. pakkosterilointi
hyväksyttiin lailla vuonna 1935 ja se oli voimassa aina vuoteen 1970. Sekä
Freud että Jung hyväksyivät Haeckelin rekapitulaatio-näkemykset tieteellisinä totuuksina. Saksan kansan sekä henkinen että taloudellinen nousu 1800-luvun lopun tilanteesta perustui osin Haeckelin oppiin arjalaisten ylirodusta ja
siitä miten saksalaisen kansan tuli pitää huolta oman rodun jalostuksesta mm.
ottamalla se huomioon aviopuolison valinnassa. Hitler kopioi osan Haeckelin
ajatuksista omaan kirjaansa Mein Kampf (1925-6). Siinä oli kaksi osaa: Tilinteko (Eine Abrechnung) ja Kansallissosialistinen liike (Die Nationalsozialistische Bewegung). Hitlerin lähin avaustaja Joseph Goebbels tuki Haeckelin
rotuoppiin perustuvaa juutalaisten hävittämistä, saksalaisten antisemitististä
toimintaa. Goebbels valmisti Saksan kansaa hyväksymään juutalaiskysymyksen lopullisen ratkaisun ja siihen liittyvät erityistoimet.
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Friedrich Nietzsche Saksalainen filosofi. Nietzschen

nopea oppimiskyky havaittiin jo hänen opiskellessaan Pfortan oppikoulussa. Hän opiskeli alussa kreikkaa ja latinaa,
mutta siirtyi Bonnin yliopistoon vuonna 1864 opiskelemaan
klassista kielitiedettä ja teologiaa. Hän jatkoi opintojaan
Leipzigin yliopistossa, jossa hän tutki Arthur Schopenhauerin filosofiaa ja metafysiikkaa. Nietzsche sai professorin
paikan Baselin yliopistossa, jota virkaa hän hoiti vuodesta
1869 vuoteen 1879.
Nietzsche otti kantaa aikansa moraalifilosofiaan ja ihmetteli
sitä, mikä sai ihmisen olemaan moraalinen. Hän ei hyväksynyt kristinuskon moraalikäsitystä vaan piti sitä ihmistä
alistavana. Mietiskellessään yhteiskunnan ja Jumalan suhdetta, hän tuli siihen käsitykseen, että nykyihminen ei tar- Nietzsche
vise Jumalaa vaan ”Jumala on kuollut”. Nietzsche käsitteli Friedrich
teoksissaan nihilismiä (arvot kieltävä) ja hyökkäsi voimak- 1844 – 1900
kaasti kristinuskoa vastaan. Hänen yli-ihminen-ihanteensa Filosofi
oli olevan arvomaailman yläpuolella. Tämä olotila oli sen
kehityksen toinen pää, jossa ihmisen apinamainen alku edustaa alkuolotilaa. Teoksessaan "Tahto Valtaan", Nietzsche paljastaa perimmäisen ihmisen luonnon ja lopullisen tavoitteen. Vallantahto on - hänen mukaansa - ihmiselle ominaisempaa kuin
pelkkä hengissäsäilymisvaisto. Psykofyysisten vaivojensa vuoksi Nietzsche jätti
vakituisen työn. Hän menehtyi henkisesti sekavassa tilassa (sukupuolitauti?) v. 1900.

Hendrik Antoon Lorentz Hollantilainen fyysikko,

joka toimi Leidenin yliopiston teoreettisen fysiikan professorina vv. 1878 - 1912. Lorentz kehitti Maxwellin yhtälöitä sekä tutki edelleen hydrodynamiikkaa, kiinteän
olomuodon teoriaa ja sähkömagnetismia. Einsteinin suhteellisuusteorian sovellutuksia tutkiessaan hän kehitti ns.
Lorentzin muunnoksen. Hänelle myönnettiin vuonna 1902
yhdessä Pieter Zeemanin kanssa fysiikan Nobel-palkinto
tutkimuksista, jotka selittävät ilmiöitä sähkömagneettisen
säteilyn spektriviivojen jakautumisessa magneettikentän
vaikutuksesta.
Lorentzin tärkeimmäksi työksi muodostui aikaisemmin
mainittu, vuonna 1892 julkaistu Lorentz-muunnos, joka suhteellisuusteoriaan sovellettuna sai käytännössä
luonnonlain aseman. Tutkimuksissa liikkeistä eetterissä
Lorentz
(maailmankaikkeuden täyttävä aine) Lorentz teki lasHendrik Antoon
kelmia kiinteän kappaleen koon ja muodon muutoksista
1853 – 1928
liikkeen aikana. Hän päätteli, että voima, joka vaikuttaa
Fyysikko
molekylaarisiin voimiin, voi vaikuttaa myös kappaleen
muotoon. Tämän johdosta kappaleen nopeus vaikuttaa sen mittoihin. Lorentz päätyy
laskelmissaan tulokseen, että Maan ratanopeuden Maapallon halkaisijaan aiheuttama
kutistuma liikkeen suunnassa on noin 6 cm
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Albert Einstein Saksan juutalainen, joka suhtau-

tui kielteisesti juutalaisten uskontoon.
Vuosina 1896–1900 Einstein opiskeli Zürichin teknillisessä korkeakoulussa matematiikan ja fysiikan
opettajaksi. Työtä hän sai Berniin patenttitoimistossa apulaistutkijana. Työn ohella hän jatkoi opiskelujaan ja hänen väitöskirjansa hyväksyttiin Zürichin
yliopistossa vuonna 1905. Einstein julkaisi samana
vuonna useita tieteellisiä kirjoituksia, joista suppean suhteellisuusteorian idea, joka käsitteli massan ja
energian yhteyttä yhtälössä E=mc2 suppean suhteellisuusteorian pohjalta, herätti tiedepiirien huomion.
Einstein sai kiinnityksen Bernin yliopistoon 1908
Einstein
ja vuonna 1909 hänet nimitettiin dosentiksi ZüAlbert
richin yliopistoon. Vuonna 1914 hänet kutsuttiin
1879 – 1955
Kaiser Wilhelm -instituutin johtajaksi ja yliopiston
Fyysikko,
professoriksi.
matemaatikko
Yleinen suhteellisuusteoria valmistui vuonna 1915
ja se julkaistiin vuonna 1916 Annalen der Physik -julkaisusarjassa Yleisen
suhteellisuusteorian perusteet. Hän vielä täydensi teorian kosmologisia näkökohtia vuonna 1917. Englantilaisen Arthur Eddingtonin valvonnassa suoritettiin valon taipumiseen liittyvät mittaukset vuonna 1919 Etelä-Afrikassa
auringonpimennyksen aikana. Huonossa säässä tehdyt mittaukset jättivät
paljon epäilylle varaa. Todettiin, että saman maailmankuvan omaava Eddington halusi tehdä Einsteinista uuden johtavan tiedemiehen. Vuonna 1921
Einsteinille myönnettiin Nobel-palkinto hänen työstään valosähköisen ilmiön selvittämisessä.
Einsteinin teorioiden ja laskelmien mukaan uusina asioina tulivat tutkijoiden
tarkastettavaksi mm:
1) Aaltoluonteen lisäksi valolla on myös hiukkasominaisuus, josta johtuu
valon kaksinainen luonne = aaltoja ja partikkeleita.
2) Liikkuvien kappaleiden sähködynamiikasta johdettiin suppea suhteellisuusteoria. Uusi näkemys hylkää avaruuden eetterin olemassaolon. Aika on
yksi avaruuden ulottuvuuksista, jota pitkin liike jatkuu ja sen suuntana on
tulevaisuus. Valon nopeudella kuljettaessa, aika pysähtyy. Kappaleen massa
kasvaa suhteessa liikkeen nopeuteen.
3) Aine määrää avaruuden muodon. Siksi avaruus ei ole tasainen vaan siinä
olevat massat painavat sen kuopille. Aine, joka liikkuu avaruudessa, joutuu
näiden kuoppien vaikutukselle alttiiksi.
Suhteellisuusteorian osatekijöitä ovat aine, energia, aika ja avaruus. Avaruudessa tapahtuva muutos saa sen epävakaaseen tilaan. Jatkuvassa liikkeessä
oleva maailmankaikkeus ei voi pysyä yhteneväisenä vaan se pyrkii joko luhistumaan tai laajenemaan. Siksi Einstein lisäsi yhtälöön ns. kosmologisen
vakion, jonka avulla voidaan laskennallinen tasapaino säilyttää. Katolisen
kirkon tutkijan Lemaitren ja Edwin Hubblen havaintojen perusteella Einstein
poisti kuitenkin kosmologisen vakion, jonka jälkeen katolinen kirkko saattoi
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hyväksyä Einsteinin laskelmat todisteeksi alkuräjähdyksestä – kosmisesta
munasta, josta maailma sai syntynsä.
Einstein piti maailmankaikkeutta pysyvänä ilmiönä, jolla ei ollut alkua eikä
loppua. Hän hyväksyi ajatuksen, että kaiken takana on suunnaton äly, mutta
ei halunnut uskoa Jumalaan. Hänen lausuntonsa ”Jumala ei heitä noppaa” on
osoitus siitä, että kokonaisuus ei ole sattuman tulosta.

Pierre Teilhard de Chardin Ranskalainen jesuiittapappi ja paleontologi. Hän valmistui papiksi vuonna
1918 ja opetti geologiaa Pariisin katolisessa instituutissa. Hän kiinnostui kehitysopista ja ihmisfossiilien
etsimisestä. Hän johti mm. Pekinginihmisen fossiilien
kaivauksia Kiinassa. Hän osallistui moneen eri yritykseen todistaa ihmisen apinamainen alkuperä. Hän oli
mukana mm. vuonna 1912 Piltdownin sorakuoppaan
sijoitetun ihmisapinan pääkallon rakentelussa. Piltdownin kallosta tuli tärkeä todiste ihmisen kehittymisestä
apinasta kunnes vuonna 1953 kallo todettiin huijaukseksi. Teilhard de Chardin osallistui myös aineiston keräämiseen "apinaoikeudenkäyntiä" varten vuonna 1925
Yhdysvalloissa. Hänet karkoitettiin kahdesti. Ensin Teilhard de Chardin
Kiinasta ja sitten Wenner-Gren-säätiön toimesta Yh- Pierre
dysvalloista. Teoksissa Phenomenon of Man (1955) ja 1881 – 1955
the Divine Milieu (1957) hän luo oman näkemyksensä Jesuiittapappi
ihmiskunnan kehittymisestä. Hän määritteli omegapis- paleontologi
teen maailmankaikkeudessa (noosphere), jossa maailman kokonaisuus muodostaa yhtenäisen tietoisuuden. Teilhardin tieteellisen tuntuiset opit soveltuivat
hyvin kommunistiseen filosofiaan ja myöhemmin alkuräjähdysteoriaan, jonka
hyväksymiseen katolinen kirkko voimallisesti vaikutti.
Julian Sorell Huxley Brittiläinen perinnöllisyys-

Huxley

Julian Sorell
1887 – 1975
Biologi, kirjailija

tieteilijä ja kirjailija oli Darwinin tärkeän tukijan
T. H. Huxleyn pojanpoika. Hän toimi professorina
Oxfordin yliopistossa ja vastasi Lontoon eläintarhan toiminnasta vv. 1935–1942. Hän toimi Unescon
ensimmäisenä pääsihteerinä vuodesta 1946 ja myötävaikutti WWF:n perustamiseen. Hän yritti saada
YK:n opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestön toiminnan
tausta-ajatukseksi tieteellistä naturalimia, koska sen
perustana oleva kehitysoppi oli hänen näkemyksensä mukaan kaiken kattava filosofia. Huxley lyötiin
ritariksi vuonna 1958. 1920-luvulla Huxley kirjoitti
yhdessä H. G. Wellsin ja tämän pojan kanssa kirjasarjan "The Story Of Life", jonka kautta kehitysopillista
näkemystä voitiin edistää kansanomaisesti. Kirja
käännettiin useille kielille - myös suomeksi.
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Edwin Powell Hubble Yhdysvaltalainen tähtitieteili-

jä. Edwin suoritti tutkinnon matematiikassa ja tähtitieteessä Chicagon yliopistossa vuonna 1910, espanjankielen tutkinnon Oxfordin yliopistossa vuonna 1913 ja
opetti New Albanyn korkeakoulussa matematiikkaa ja
espanjan kieltä. Hän väitteli tohtoriksi aiheesta “Photographic Investigations of Faint Nebulae,” Chicagon
yliopistossa vuonna 1917.
Vuonna 1923 Hubble havaitsi Mount Wilsonin observatorion Hooker-teleskoopilla, että galaksimme kuuluu
suunnattomaan galaksien joukkoon. Kuvatessaan kaukaisia galakseja hän totesi, että kauempana olevat galaksit loittonevat nopeammin kuin lähellä olevat. Tästä
Hubble
hän päätteli Doppler-ilmiöön perustuvien siirtymien ja
Edwin Powell
viivojen avulla, että maailmankaikkeus laajenee. Galak1889 – 1953
sien loittonemisnopeuden ja etäisyyden välisen suhteen
Tähtitieteilijä
kaava tunnetaan nykyään Hubblen lakina. Hubble myös
luokitteli galaksit niiden ulkonäön perusteella. Vuonna 1990 laukaistu avaruusteleskooppi nimettiin Edwin Hubblen mukaan. Edwin Hubblen havainnot
vaikuttivat Albert Einsteinin ja Georges Lemaitren neuvotteluihin suhteellisuusteoriassa olleen kosmisen vakion kohtalosta. Einstein poisti mainitun
laskennallisen määritteen, jonka jälkeen katolinen kirkko saattoi julkaista
"alkumunan", maailmankaikkeuden alkupisteen olemassaolon. Tämä perustui
ajatukseen, että jostain maailmankaikkeuden laajeneminen on alkanut. Myöhemmin laskelmiin ja oletuksiin perustuvaa alkuhetkeä ryhdyttiin kutsumaan
alkuräjähdykseksi, Big Bangiksi.

Georges Henri Joseph Éduard Lemaître

Belgialainen tähtitieteilijä ja katolinen pappi. Hän
aloitti opintonsa 17 vuotiaana Leuven katolisessa yliopistossa ja I Maailmansodan syttyessä liittyi Belgian
armeijaan. Sodan jälkeen hän jatkoi opiskelua papin
virkaan sekä opiskeli matemaattisia aineita ja valmistui
tohtoriksi 1920. Vuonna 1923 Lemaitre vihittiin papin
virkaan. Lemaitre tutki Einsteinin suhteellisuusteoriaa
ja totesi siinä olevan maailmankaikkeutta koskevan
epävakauden mahdollisuuden. Hän ehdotti Einsteinille, että teoriassa oleva kosminen vakio poistetaan.
Kun Edwin Hubble julkaisi tutkimuksensa galaksien
etääntymisestä, suostui Einstein poistamaan yhtälöstään kosmisen vakion, joka piti maailmankaikkeutta
vakiotilassa. Lemaitre ehdotti, että maailmankaikkeus
on syntynyt alkuräjähdyksestä. Tämän idean julkisti
Eddington Naturessa vuonna 1931. Einstein hyväksyi
alkuräjähdysidean vuonna 1933 ja totesi että katolisen
uskon ja tieteen välillä ei tässä kysymyksessä ole erimielisyyttä.

Lemaître

Georges Henri
1894 – 1966
Katolinen pappi,
tähtitieteilijä

George Gamov Venäläissyntyinen fyysikko. Hän

opiskeli Odessan ja Leningradin yliopistoissa ja perustutkinnon jälkeen Göttingenin yliopistossa ja Köö-

penhaminassa 1928-1929. Vuosina 1931-1933 hän toimi
fysiikan professorina Leningradissa. Hän loikkasi vuonna
1933 Yhdysvaltoihin, jossa hän toimi professorina George
Washington yliopistossa 1934-1955 ja Coloradon yliopistossa vv. 1956-1968. Gamow tutki aluksi kvanttimekaniikkaa, erityisesti radioaktiivista hajoamista sekä alkuräjähdysteoriaa. Myöhemmin hän kiinnostui biokemiasta, ja esitti
DNA:n geneettisen koodin käsitteen vuonna 1940. Gamov

ennusti alkuräjähdysteorian pohjalta, että kosmisen
taustasäteilyn täytyy olla olemassa. Kosmista säteilyä
havaittiin mittauksin vuonna 1965 vaikka se oli vain
noin sadasosa oletetusta. Säteilyn katsottiin olevan
maailmankaikkeuden alkusynnyn - alkuräjähdyksen todiste. Gamow julkaisi useita kansantajuisia teoksia,
joissa käydään läpi modernia fysiikkaa. Päähenkilönä
kirjoissa seikkailee Herra Tompkins.

Gamov

George
1904 – 1968
Fyysikko

Fred Hoyle Brittiläinen tähtitieteilijä. Hoyle opiskeli
Cambridgen yliopistossa matematiikkaa ja tähtitiedettä. Hän valmistui vuonna 1939 ja jatkoi opettajana
samassa yliopistossa. Vuonna 1948 Hoyle julkaisi teorian maailmankaikkeuden pysyvästä olotilasta. Sille
annettiin nimi: "Jatkuvan luomisen teoria". Siinä ainetta syntyy itsestään avaruuden laajentuessa ja aikojen
kuluessa muodostuu uusia tähtiä. Aineen kokonaismäärä suhteessa avaruuden tilaan pysyy vakiona ja säilyy
tasapainoisena ikuisesti. Hoyle hylkäsi darvimismin ja
alkuräjähdysteorian mahdottomina ja saatujen havaintojen vastaisina. Alkuräjähdyksen todisteena pidettyä
taustasäteilyä Hoyle piti vain avaruudessa olevan pölyn
(ml. rauta) ja alkeishiukkasten aiheuttamana lämpösäHoyle
teilynä, heijasteena, joka voisi olla mikä tahansa suuFred
re. Alkuaineiden synnystä tähtien sisällä, hän julkaisi
1915 – 2001
teorian vuonna 1957 (kolmen tutkijan yhteisteoria).
Avaruustieteilijä,
kirjailija
Tästä joukosta William Fowler palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla. Fred Hoyle huolehti tähtitieteellisen tiedon kansantajuistamisesta pitämällä radioesitelmiä kosmologiasta vuonna 1950. Näissä ohjelmissa
hän käytti vastustamastaan alkuräjähdysteoriasta nimitystä Big Bang. Hoyle
kirjoitti myös kansantajuisia tieteiskirjoja ja suunnitteli aiheeseen liittyvän
televisiosarjan. Hoyle valittiin Royal Societyyn vuonna 1957 ja lyötiin ritariksi
vuonna 1972. Hoylen tieteisteoksia ovat mm. Musta pilvi (1957). Se kertoo aurinkokuntaan saapuvasta jättiläismäisestä, älykkäästä avaruuden pilvestä. Los
Angeles ei vastaa -romaanin (1966) päähenkilönä on säveltäjä. Inferno-kirjassa (1973) Maapalloa uhkaa tuho Linnunradan ytimen räjähtämisen vuoksi.
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Stanley Miller Yhdysvaltalainen biokemisti, joka

syntyi Oaklandissa ja väitteli kemian tohtoriksi Kalifornian yliopistossa vuonna 1954. Hän tutki metaanihydraatteja sekä solun yhdisteitä.
Vuonna 1953 Science-lehti julkaisi Millerin kokeista artikkelin. Siinä Miller kierrätti vettä, vetyä, ammoniakkia ja
metaanikaasua lasiastiassa ja samalla kohdistaen seokseen
sähkövirran aiheuttamia sähköpurkauksia. Hänen mielestään menetelmällä saatiin aikaan Maapallon alkuolosuhteet. Keitoksen lopputuloksena oli mustaa tervamaista
ainetta. Sitä analysoitaessa todettiin, että elämälle myrkyllisten aineiden lisäksi mukana oli joitakin raseemisessa
muodossa (L- ja D-muodot yhdessä) olevia aminohappoja.
Miller
Vaikka nämä aminohapot eivät soveltuneet proteiinien alStanley
kuaineiksi, annettiin lukevalle yleisölle se mielikuva, että
1930 – 2007
elämän synty on kokeessa osoitettu tapahtuneen varhaisen
Biokemisti
Maapallon kaasukehässä näistä yksinkertaisista yhdisteistä. Kokeiden taustalla oli Millerin esimies Harold Urey, joka oli saanut kemian Nobelin jo vuonna 1934 raskaaseen vetyyn liittyvistä tutkimuksista. Ureykin otaksui,
että elämä oli saanut alkunsa maailmankaikkeuden ja Maan kaasukehän silloisista
yleisistä yhdisteistä, joita Miller kokeessaan käytti. Useat tutkijat ovat vuosien kuluessa toistaneet Millerin kokeen ja todenneet, että aminohapot, joita kokeessa saadaan
aikaan, ovat aina raseemisessa muodossa eli eivät sovellu proteiinien raaka-aineiksi.
Tiedetään myös, että merkittävä osa elämälle välttämättömistä aminohapoista ei
koskaan voi syntyä Millerin kokeilujen tapaisilla menetelmillä. DNA:n rakennusaineiden aikaansaaminen on toinen suuri tieteen kysymys, jota ei ole voitu ratkaista.
Jo heti kokeen jälkeisinä vuosina tiedelehdistö ja biologian oppikirjat ottivat elämän
sattumanvaraisesta synnystä todisteeksi nämä Millerin kokeet. Koska elävässä solussa voivat toimia vain optisesti vasenkätiset aminohapot, jätetään tämä oleellinen tieto
kertomatta, jotta usko elämän syntyyn sattumalta alkuolosuhteissa säilyisi.

Stephen Jay Gould Yhdysvaltalainen, juutalainen
paleontologi ja evoluutiobiologi sekä evoluutiotieteen
kansantajuistaja. Hän opiskeli Leedsin yliopistossa ja valmistui Columbian yliopistosta vuonna 1967, josta hän
siirtyi Harvardin yliopistoon. Siellä hän opetti ja teki työtään lähes koko elämänsä ajan ollen työsuhteessa myös
Amerikan luonnonhistorian museoon. Vuonna 1989 hänet hyväksyttiin National Academy of Sciences -järjestön hallitukseen. Järjestön eräänä tavoitteena on edistää
evoluutiotietämystä eri tavoin, etenkin kouluissa ja samalla pyrkiä estämään opetus, jossa otetaan evoluutioon
kriittinen kanta. Hän toimi järjestön puheenjohtajana vv.
1999 - 2001. 1970-luvun alussa Gould toimi aktiivisesti
Vietnamin sodan vastaisissa joukoissa ja lukeutui sen va-

Gould

Stephen Jay
1941 – 2002
Evoluutiobiologi

semmistolaiseen siipeen "Science for the People". Gould oli merkittävä kehitysopin
kannattaja ja uskonnon vastustaja. Hän kirjoitti aiheesta lukuisia kirjoja. Hän tuli
tunnetuksi punktualismista, hyppäyksellisestä evoluutiosta. Koska fossiilien joukosta ei löytynyt kehityksen välimuotoja, oletti Gould, että evoluutio etenee hyppäyksittäin niin, että uusi muoto ilmestyy ilman välimuotoja. Amerikan Humanistit -yhdistys, American Humanist Association valitsi hänet Vuoden Humanistiksi vuonna
2001. Gould oli myös sukupolvensa vaikutusvaltaisimpia ja eniten luettuja tieteen
kansantajuistajia, joka usein väitteli myös muita evoluution kannattajia vastaan ja
tunnusti julkisesti, että evoluutio on vain teoria. Tärkeintä oli hänen mielestään se,
että ihmiset saadaan uskomaan evoluutioon puuttuvista todisteista huolimatta. Gould
kärsi pitkään syövästä ja kuoli siihen vuonna 2002.

Clinton Richard Dawkins Englantilainen evoluutio-

biologi ja tieteen kansantajuistaja. Hän syntyi Kenian Nairobissa ja muutti kahdeksan vuotiaana Englantiin. Vuodet 19591962 Dawkins opiskeli Balliol Collegessa Oxfordissa ja toimi
vv. 1967 - 1969 apulaisprofessorina Kalifornian yliopistossa.
Vuonna 1970 hän palasi Oxfordiin eläintieteen professoriksi.
Vuonna 1995 Dawkins sai nimityksen kansantajuistamisen
professoriksi, josta tehtävästä hän siirtyi eläkkeelle vuonna
2008. Dawkins julkaisi useita kansantajuisia evoluutiota
selostavia teoksia. Vuonna 1976 julkaistu teos "Geenin itsekkyys" levisi eri kielisinä eri puolille maailmaa. Siinä hän esittää evoluutionäkemyksensä, jossa toimivana vaikuttajana on
meemi. Dawkinsin mielestä meemi on ikuinen ja käyttää vain
ihmistä olemassaolonsa jatkumon osana. Vuonna 1982 hän
esitteli teorian fenotyypeistä kirjassaan The Extended PhenoDawkins
type. Kirjassaan Viesti miljardien vuosien takaa, River out
Richard,Clinton
of Eden (1995) hän esittää mm. omia näkemyksiään silmän
1941 –Filosofi,
kehittymisestä tietokoneohjelmalla. Hän ei hyväksy Gouldin
evoluutiobiologi
hyppäyksellistä evoluutiota vaan uskoo, että lajit kehittyvät
miljoonien vuosien aikana pienin sysäyksin. Hänen mielestään on mielikuvituksen puutetta, jos ei välimuotoja havaitse. Kirjassaan Jumalharha,
The God Delusion (2006) Dawkins käsittelee mm. Raamatun sanomaa ateistin näkökulmasta, mutta samalla hän paljastaa kuinka vähän hän tuntee arvostelemaansa kirjaa.
Hän pitää Darwinin oppia erinomaisena ja hänelle sopivana, koska siihen uskomalla
voi olla avoimesti jumalankieltäjä. Sitävastoin uskovaiset ovat oppimistasoltaan ja tiedoiltaan vähäisiä, koska eivät näe darvinistisen maailman todellisuutta. Vuonna 2009
Dawkins julkaisi kirjansa Maailman hienoin esitys: Evoluution todisteet. (The Greatest
Show on Earth: The Evidence for Evolution). Kirja on tarkoitettu niille, jotka eivät hyväksy luonnonvalintaan perustuvaa evoluutiota; "älykkään suunnittelun" kannattajille
ja muille historian kieltäjille. Dawkins esittää kirjassaan, että evoluutio on kiistaton
fakta ja ainoa teoria, joka selittää kaikki elämän piirteet. Hän ihailee ja nauttii luonnon
kauneudesta mutta sanoo ihastumisenkin olevan luonnonvalinnan tuote - kemiallista
toimintaa aivoissa. Dawkins on osallistunut lukuisiin väittelyihin ja pitänyt runsaasti
omia luentoja näkemyksistään ja saavuttanut arvostusta kannattajiensa joukoissa - sekä
valtavan omaisuuden.
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Liitteessä B käydään läpi apina-ihminen väittämiä sekä geenien
merkitystä eliön proteiinien ja kokonaishahmon muodostumisessa.
Liite on julkaistu myös erillisenä vihkona.
Ihmisen ja apinan sukulaisuutta on pyritty todistamaan siitä lähtien,
kun Charles Darwin julkisti väitteen kirjassaan. Tueksi läheiselle sukulaissuhteelle on esitetty simpanssin ja ihmisen perimän DNA:ta. Sen
perusteella eroavaisuus on vain 1-2 %:n suuruusluokkaa. Jotta vertailu
näyttäisi pitävän paikkansa, on noin 90 % perimästä jätetty vertailun ulkopuolelle. Pois jätetyn osan on sanottu olevan vain "evoluutiovaiheiden
aikana syntynyttä roska-ainesta, roska eli tilke (junk) DNA:ta", jolla ei
ole enää mitään merkitystä. Tätä uskomusta on ylläpidetty 1980-luvulta
lähtien siitäkin huolimatta, että monet alan tutkijat ovat tienneet asian
todellisen kannan. Asiasta ei ole kerrottu totuutta, koska sen kertominen
ei ole kuulunut tutkijoille vaan niille, jotka vastaavat evoluutiouskon
ylläpidosta.
Myös sikiöiden kehitysvaiheiden näennäistä samankaltaisuutta on
pidetty todisteena sikiön läpikäymästä kehityshistoriasta. Tätä ns. rekapitulaatioteoriaa, jossa selkärankaiset kertaavat kehityshistoriansa
yksilönkehityksen aikana, on biologian oppikirjoissa opetettu mm. sikiökuvasarjojen avulla. Kuvat piirsi 1860-luvulla Ernst Haeckel ja ne
todettiin jo silloin väärennökseksi. Näitä piirroksia on kuitenkin käytetty
biologian oppikirjoissa myös meillä Suomessa vuodesta 1966 lähtien.
Anto Leikola otti ne oppikirjoihin esimerkkeinä nuorille evoluution
vaikutuksesta sikiön kehitykseen. Hän ilmoitti lehtihaastattelussa (IS
19.8.2000) tienneensä että piirrokset ovat väärennöksiä, mutta käytti niitä, koska piirrosten avulla voitiin havainnollistaa evoluutiota paremmin.
Kun teini-ikäiselle tehdään abortti ja kerrotaan, että kohdusta poistetaan
liskovaiheessa oleva sikiö, joka ei vielä ole ehtinyt ihmisvaiheeseen,
voidaan ymmärtää kuinka syvälle evoluutiousko on jo syöpynyt myös
aikuisväestön mieliin.
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Darwinin vuonna 1871 esittämä apinateoria on vastannut
kysymykseen: "Onko ihmisellä ja apinalla yhteinen esi-isä?"
1970-luvulta lähtien noin 99%:n samankaltaisuutta on todisteltu genomeja vertailemalla. 150 vuoden ajan on ihmisen
sukupuuhun tuotu uusia jäseniä. Eräs niistä oli Ida.
Aika ratkaisevana tekijänä
1800-luvun alkupuolella arvioitiin, että
maailma on 70 000 vuoden ikäinen. Vuonna 1899 J. Joly laski maapallon uudeksi
iäksi 90 miljoonaa vuotta.
Laskentaperusteet maapallon iän lisäämiseksi olivat 1900-luvun alussa vähissä. 1920-luvulla todettiin, että radioaktiivisuutta voitaisiin käyttää kivinäytteiden
ikäarviointiin.
Koska radiometrisin mittauksin (esim. kalium-argon) saadaan selville vain näytteen
pitoisuudet, jäävät muut ikäarvioon vaikuttavat oletukset tutkijoiden harkintaan.
Niitä muuttaen saadaan lopputulokseksi
lähes mikä tahansa lukema, joka sisältyy
menetelmän oletuksiin alkutilasta. Koska
kaliumin isotoopin (40K) teoreettinen puoliutumisaika on 1,3 miljardia vuotta, voidaan samasta näytteestä mitata arvoja 100
000 vuoden ja 5 miljardin vuoden väliltä.

Jo vuonna 1921 Rayleigh venytti radioaktiivisten mittausten perusteella maapallon
iän yli 1000 miljoonaksi vuodeksi. Kun
kehityksen teoreettista nopeutta osoittavat
laskelmat sekä jo aikaisemmin luodut johtofossiilitaulukot osoittivat, että aineen ja elämän kehittymiseen tarvitaan vielä runsaasti
lisää aikaa, tehtiin uusia mittauksia ja ikää
lisättiin tarpeen mukaan. Lopulta päätettiin
Allenden-meteoriitista saatujen yli 50 ikäarvion joukosta valita maapallolle sopiva 4600
miljoonan vuoden ikä. Allenden meteoriitti
putosi Pueblo de Allenden alueelle 8.2.1969.
Radioaktiivisen isotoopin hajotessa syntyy
heliumia, jonka määrä on pystytty tarkasti laskemaan. Helium vaeltaa maakerrosten
läpi ilmakehään. Kehitysopillisen pulman
muodostaa se tosiasia, että miljoonien vuosien aikana syntynyttä heliumia ei ilmakehästä
löydy. Tämä tosiasia puoltaa sitä, että maapallo on nuori.1
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Ihmisen kehitys alkunisäkkäästä vaatii laskennallisesti pitkiä ajanjaksoja.
Samalla tavalla kuin
maapallon ikää on
kasvatettu tarpeen mukaan, on myös ihmisen
oletettua kehityskaarta
venytetty. Kehitysopin
kansainväliset voimahahmot; H. G. Wells ja
Julian Huxley yhdessä
G. P H. Wellsin kanssa
julkaisivat kansainvälisen kirjasarjan "Elämän ihmeet". Kirjat julkaistiin Suomessa
heti II Maailmansodan jälkeen. WSOY:n julkaiseman kirjan kuvituksiin kuuluu piirroskaavio, joka kuvaa ihmisen kehityslinjaa 1)
kalasta (devonikausi/n. 400 miljoonaa vuotta sitten) pystyihmiseen. Hahmo 6 on alkeellinen puoliapina, joka eli eoseenikaudella
n. 50 miljoonaa vuotta sitten. Hahmo 7 on
alkeellinen ihmisapina-aste, gibboni ja n:o
8 on kehittyneempi ihmisapina, simpanssi.

a

Alkunisäkkääksi useita vaihtoehtoja

a Molanodon oletetaan eläneen Pohjois-

Puupäästäisen kokoinen ja näköinen alkunisäkäs on yleensä lähtökohta, josta ihmisen
kehitysopillista sukupuuta on rakennettu.
Mielikuvitusta ja taiteilijoiden apua on käytetty runsaasti kun tarinoita on Darwinin
ajoista sepitetty ja tieteellisenä totuutena
esitetty oppi- ja tieteisteoksissa. Otamme
muutaman esimerkin kehityksen vaiheista.

b

Amerikassa n. 160 mv. sitten. Sen jäänteet
kuuluvat vanhimpiin nisäkäsfossiileihin.
Paleontologit arvelevat sen olevan nisäkkäiden esi-isä.
Kädellisten fossiilit ovat olleet kautta aikojen hyvin harvinaisia. Oletusten mukaan
olosuhteet eivät olleet fossiilien kehitykselle otolliset. Hukkumisia (oletettu fossiilin
synnyn edellytys) tapahtui harvoin, koska
"nisäkäs oli älykäs eläin ja eli metsissä."3

b Nathavetuksen väitetään olevan n. 58

Uusilla mittausmetelmillä voidaan juuri
syntynyt kiviaines todeta miljoonien vuosien ikäiseksi. Siksi menetelmät sopivat hyvin käytettäessä kehitysopin ikäarvioihin.

Jotkut kehitystutkijoista esittävät, että Megazostrodon eli 220 mijoonaa vuotta sitten,
Triaskauden alussa jolloin alkuasteella olleet nisäkkäät olivat pienikokoisia ja alistetussa asemassa.2

mv. vanha fossiili (Wyoming- USA) - kädellisten varhaisvaihe tupajan ja apinan välissä. Se oli ensimmäisiä kädellisiä, joilla
oli muista sormista erottuva peukalo. Asui
puissa, söi hedelmiä, pähkinöitä ja hyönteisiä. Puoliapinoiden esi-isä.4

1) The Age of the Earth´s Atmosphere/ICR, 1990
2) Macmillan illustrated encylopedia of dinosau rus and prehistoric animals 1988
3) Nisäkkäät/Life 1966
4) Maailman eläimet-Nisäkkäät/Otava 1966
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Vuonna 1966 — noin sata vuotta
C. Darwinin aloittamasta fossiilien
etsimisestä —Life-julkaisu (Nisäkkäät) toteaa: "Kädellisten fossiilit
ovat kautta aikojen hyvin harvinaisia. Olosuhteet eivät olleet fossiilien kehitykselle otolliset. Fossiliaineksesta ei voi päätellä mitään
ensimmäisistä nisäkkäistä tai niiden
ulkomuodosta."
Lukevalle yleisölle on esitetty kehitysvaiheet välimuotojen puutteesta
huolimatta tieteellisesti tutkittuina tosiasioina. Oheinen nisäkkäiden kehityksen yleiskaavio vastaa
Kuva:The Vertebrate Body/A.S. Romer 1977
yleisesti hyväksyttyä näkemystä
kehityspuusta. Siinä puupäästäisen Sinisellä merkitty alue kuuluu haamukauteen, jolta
kaltaisesta alkunisäkkäästä polveu- kuvitellulta aikajaksolta ei ole löytynyt kehityksen
edellyttämiä välimuotoja.
tuvat kaikki imettäväiset.
Sinisellä värillä täydennetty kuva biologian oppikirjasta ELÄMÄ, WSOY 1997. Sinisellä merkitty alue kuuluu ns. haamukauteen, jolta jaksolta ei
välimuotoja ole löytynyt.

Lukion oppikirjoissa tukeudutaan kehitysopin yhteisesti sovittuihin aikajaksoihin. Biologian oppikirjassa ELÄMÄ (WSOY 1997) nuorille annetaan seuraavanlaista tietoa
ihmiskunnan historiasta: "Polveudumme simpanssien kanssa yhteisestä kantamuodosta,
joka eli Afikassa todennäköisesti 6-7 miljoonaa vuotta sitten - yhteinen kantamuoto on
ollut kädellinen, joka ei enää elä maapallolla." Oppikirjan kuvakaavion teksti täydentää:
"Kädellisten ryhmät alkoivat kehittyä erilleen jo yli 50 mijoonaa vuotta sitten. Ihminen on
lähempää sukua gorillalle ja simpanssille kuin nämä esimerkiksi marakatille."
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1920-luvulla suurta Apinaoikeudenkäyntiä varten
sian hampaasta rakennettiin miljoonia vuosia
sitten elänyt Nebraskan apinaihminen. Samaa
menetelmää käytetään edelleen. 42 miljoonaa
vuotta siiten elänyt Eosimias-alkunisäkäs luotiin nilkkaluusta. Samassa yhteydessä esiteltiin
alla oleva ihmisen evoluution kehityskaavio,
jossa näkyy Eosimiaksen oletettu kehitysopillinen sijainti.

Kuva/Tieteen Kuvalehti 10/2000

Uusi näkemys nisäkkäiden ja dinosaurusten yhteiselosta.
Vajaa kymmen vuotta edellisestä arviosta
sama tiedelehti esittää uuden arvion dinosaurusten ja nisäkkäiden yhteiselosta. Vanhan oletuksen mukaan dinosaurusten tuhoutuminen avasi "uusia lokeroita" nisäkkäiden
kehitykselle. Uusien oletusten mukaan nisäkkäät elivätkin yhtäaikaa hirmuliskojen
kanssa 200-65 miljoonaa vuotta sitten. Osa
nisäkkäistä oli niin kookkaita, että ne käyttivä pieniä sauruksia ravintonaan.
Viereisen kuvan nisäkkään fossiilin mahasta löytyi matelijan jäännöksiä. Samassa
artikkelissa mainitaan, että fossiilien vähyydestä johtuen menneiden aikojen lajistosta
ei koskaan saada kokonaiskuvaa.5
Helsingin yliopisto/Evoluution aikaskaala (
Enroth 25.3./Geologiset kaudet/www.avoin.
helsinki.fi/asp) väittää kuitenkin, että istukalliset nisäkkäät kehittyivat 145 - 60 mv.
sitten ja muistuttivat pientä jyrsijää. Vasta
dinosaurusten menehtymisen jälkeen niiden
koko kasvoi ja muoto alkoi muuttua.
Fossiiliaineistoa, jonka tulisi osoittaa ihmi-

sen kehitysvaiheet alkunisäkkäästä, ei ole
olemassa ja tämän puutteen alan tutkijat
myöntävät - mm. David Pilbeam ja Mary
Leakey. Heidän mukaansa ihmiset uskovat,
että fossiilirekisterit tukevat kehitysoppia
koska heille näin on kerrottu. Kertojat eivät kunnioita tosiasioita vaan haluavat jakaa
oman uskonsa evoluutioon.6
5) Tieteen kuvalehti 8/2009
6) Myytti apinaihmisistä/Marvin L. Lubenow/Datakirjat 2005
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Puupäästäinen ja alkunisäkäs ovat kokonsa ja
muotonsa puolesta samanlaisia.

Maailmankuulu ihmisfossiillien metsästäjä Richard E.
Leakey kertoo kirjassaan "Ihmisen jäljillä" (Kirjayhtymä
1981) ihmisen taustahistoriasta: "Varhaisin kädellinen oli...
puupäästäisen kokoinen yöeläin. Sen jälkeläiset siirtyivät päiväeläimiksi ja hedelmien syöjiksi mikä vaati kykyä nähdä
värejä. Häntäapinat kehittyivät noin 40 miljoonaa vuotta sitten
ja ihmisapinat 10 miljoonaa vuotta sitten...Kädellisten kantamuoto oli samanlainen kuin nykyinen puupäästäinen."

Eomaia

Lisäaikaa tuleville muutoksille

Kädellisten kantamuoto, pienikokoinen
hyönteissyöjä (puupäästäinen) eli 1980-luvun laskelmien mukaan noin 70 miljoonaa vuotta sitten. Vuosituhannen vaihteessa tietokonelaskelmat vaativat kädellisille
kuitenkin lisää kehitysaikaa. Tiedeyhteisön
sopimuksesta uusi alkunisäkäsfossiili, "Eomaia" - Dawn Mother (aamun äiti) löydettiin Kiinasta, Yixian kerrostumista keväällä
2002. Tiedeyhteisössä sen iäksi sovittiin 125
miljoonaa vuotta. Kehitystapahtumille saatiin lisäaikaa hetkessä 55 miljoonaa vuotta.
Kehitysopissa aika on tärkeä peliväline,
jota käyttäen halutut ideat ja laskelmat voidaan sovittaa venyvään teoriaan. Nykyään
fossiilista tai sitä ympäröivästä mineraalista
otetaan näytteitä, joille määritellään radioaktiivisten isotooppien hajoamiseen perustuvilla mittausmenetelmillä, massaspektrometrillä, erilaisia ikäarvioita. Kuten aikaisemmin todettiin, kalium-argon-mittauksilla
tuotetaan kehitysopin kannalta riittävän pitkiä aikajaksoja. Mittaustulos on usein riippuvainen siitä, mitä kohtaa näytteestä mitataan. Lopputulokseksi saadaan useita eri
arvoja, joista valitaan tarkoitukseen sopiva.
Jos mikään mittausarvoista ei ole ennakkoodotusten mukainen, hylätään mittaustulokset epämääräisinä. Jos haluttu ikä löytyy,

Eomaia fossiili/kuva www.ecotao.com/holism/Eomaia - lisäykset ja kuvankäsittely kirjoittajan

julkaistaan saatu tulos ja markkinoidaan sitä
tieteellisenä totuutena.
Lisäämällä 55 miljoonaa vuotta ihmisen
kehityslinjaan, tehtiin uudelle fossiililöydölle tilaa. Oliko Darwinin juhlavuotta varten
(2009) löydettävä jotain kehitysuskoa vahvistavaa? Ihmisen oletettuun kehityslinjaan
sijoitettuja fossiilin kappaleita on olemassa
vain muutamia. Nekin ovat kiistanalaisia.
Pulmana on se tosiasia, että olemassa olevat
fossiilit eivät tue kehitysajatusta.7 Tarkoitukseen sopivaksi nisäkäsfossiiliksi valittiin nyt
Frankfurtin eteläpuolelta vuonna 1983 amatöörifossiilikeräilijän löytämä puoliapinan
fossiili. Sopivan löytöpaikan lisäksi fossiilin
pitää olla taustaltaan puhdas. Ikälaskelmien
vuoksi on tärkeää, että siitä ei kukaan tiedeyhteisöön kuulumaton ole tehnyt hiili 14
-ikäarvioita eikä kukaan ulkopuolinen ole
kuvannut sitä tai ottanut siitä näytettä. Jos
hiili 14-mittauksissa olisi näytteen havaittu
sisältävän hiili 14-atomeja, olisi ilmeistä, että
fossiili olisi vain tuhansia vuosia - ei miljoonia vuosia vanha. Kun fossiilin taustat on
selvitetty, voidaan näytteestä ottaa valukopioita muiden tutkijoiden käyttöön ja antaa
- etukäteen sovittu - "tieteellinen" lausunto
47 miljoonaa vuotta vanhasta Ida -kantaäidistämme.
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Fossiililöytö juhlan kunniaksi
Darwinin juhlavuoden kunniaksi tämä
Ida-ihmisen kantamuoto esiteltiin yleisölle
19.5.2009 New Yorkin luonnonhistoriallisessa
museossa kansainvälisen tiedotusverkon ja tiedelehtien avustamana. Jakelussa oli T-paidasta
uutuuskirjaan, tiedotuslehdistä TV-ohjelmiin
ja luonnollisesti laaja internetin kautta levitetty aineisto. Koko maailma sai tiedon, että
ihmiselle on löytynyt kantamuoto - ei pelkkä Ida-fossiilin julkisuusarvoa hyödyntävät
hammas vaan kokonainen luuranko. National monet etukäteen sovitut tahot. EsimerkkiGeographicissa tutkija Brian Richmond ker- nä BBC:n mainos asiaan liittyvästä uudestoi: "Tältä ajanjaksolta (47 miljoonaa vuotta ta julkaisusta THE LINK.
sitten) on vain hyvin harvoja fossiileja, ja niillä on tapana olla satunnainen hammas siellä ja
ehkä häntäluu täällä."
Löydön ostanut J. Hurum saa hetkellisesti kunniaa ja hyvät tulot sekä nimensä
evoluutiohistorian kirjoihin. Yleensä fossiilista tehdään tarkkoja kopioita (valuja), jotka
toimitetaan tutkijoille. Tässä tapauksessa on
oletettavaa, että tästä ihmisen väitetystä kantamuodosta tulee valumalleja myös tavallisen kuluttajan käyttöön.
Muut alan tutkijat ovat ymmällä. Fossiilia
ei annettu etukäteen asiantuntijoiden arviointiin eikä tarkkaa taustatutkimusta suoritettu.
Vaarana on, että tästä Darwinin juhlavuoden Tuleeko Idan ideasta kaupallisesti kannatkaupallisesta hyödyntämisestä tulee olemaan tava? Etukäteisvalmistelut ja heti myyntiin
evoluutiotieteelle enemmän haittaa kuin tarjotut tuotteet ennakoivat sitä, että ihmisen
hyötyä. Ketään ei kuitenkaan ole koskaan historiaan liittyvät oheistuotteet tulevat kilvedetty oikeuteen virheellisten uskomusten pailemaan "Taru Sormusten herrasta" -tuolevittämisestä. Näin Hurum voi nauttia julki- tannon kanssa.
suuden valokeilassa rauhassa.
Idan olemus ei paljoakaan poikkea esimerkiksi nykyisin elävistä makija puoliapinoista. Merkittävä ero aikaisempiin löytöihin (fossiilin kappaleisiin) on Hurumin näkemyksen mukaan peukalon ja isonvarpaan asento,
joka viittaa tehokkaaseen kiipeilyyn.
Fossiiliajoituksen osalta haluttu ikä saadaan, kun käytetään esimerkiksi
aikaisemmin mainittua kalium-argon mittausta. Onko Ida-fossiilista mitattu
myös hiili-14 -arvoja? Yleensä näin ei julkisesti tehdä niistä fossiileista, joiden arvioitu ikä ylittää 50 000 vuotta. Tiedeyhteisölle on tullut viime vuosina
yllätyksenä se, että kaikista niistä fossiileista, joiden iäksi on arvioitu 60-200
miljoonaa vuotta, on RATE-tutkijaryhmä löytänyt hiili-14-pitoisuuksia.8
Mukana tutkimuksissa on ollut myös timantti (hiilen muoto), jonka saastumista ei voida epäillä. Näiden tutkimusten tuloksena voidaan olettaa, että
kaikki tutkitut ovat eläneet samoihin aikoihin - joitakin tuhansia vuosia sitten.
Kuvassa nykyisin elävän puoliapinan jalan
luusto, joka vastaa Idan jalkaa. Tässä suhteessa kehitystä ei siis ole tapahtunut.
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Nisäkkäiden kehityspuusta yritetään etsiä Idalle sopiva paikka. J. Hurum haluaisi,
että fossiilin paikka olisi kohdassa A. Useat tutkijat haluavat sijoittaa sen kohtaan B,
joka ei johda mihinkään. He
eivät halua kuitenkaan kiistää fossiilin ajoitusta, koska
se tiedeyhteisön kannalta on
hyvin arka asia. Kun vertailua tehdään nykyisin kädellisiin, voidaan Ida sijoittaa
niiden joukkoon, kohtaan C.
Toimittaja Brian Switek
pahoittelee sitä, että Idan
tilannetta verrataan Graalin
maljan tai Nooan arkin löytymiseen.
Hänen mielestään jäätyneet mammutit
tai suuret meriliskot ovat mieltä kiehtovia,
mutta ne eivät vaikuta suoraan kehitysopin
ja luomisopin väliseen keskeiseen väittelyyn samalla tavalla kuin väittämä ihmisen
esimuodon löytymisestä. Nyt annetaan kuva siitä, että evoluutiossa pelataan pyhäinjäännöksillä.9
Tri. Don Batten toteaa, että Idaan ei liity
mitään yhdistävää fossiilia. Sitä ei voida
yhdistää mihinkään kehityslinjaan alkukädellisen ja ihmisen välillä. Jos se olisi 47
miljoonaa vuotta vanha, olisi sen ja ihmisen välillä yli 40 miljoonan vuoden tyhjä
tila. Se on rakenteeltaan samanlainen kuin
nykyiset kädelliset. Jos asiantuntija näkisi
tämän otuksen viidakossa voisi hän varmuudella todeta sen olevan "lemuri" tai
vastaava.10 (Lemur catta, kissamaki on kädellinen, joka elää eteläisen Madagaskarin
kuivilla, vuoristoisilla seuduilla) = /http://
fi.wikipedia.org/wiki/kissamaki.
Nykyisten puoliapinoiden, makien ja marakattien jäsenet ovat tarkoituksenmukaisia.
Useilla peukalo/isovarvas vastaa Idan luustoa.
7)Colin Patterson/British Museum(Natural History)
10.4.1979
8) www.icr.org/RATE
9) The Times online 26.5.09
10) 23.5.09/GMI+10
11) http://www.answersingenesis.org/ar
ticles/2009/05/19/ida-missing-link
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Ida, Darwinius masillae ei rakenteellisesti eroa nykyisin elävistä puoliapinoista vaikka sitä markkinoidaan
käsitteellä "Puuttuva rengas, Missing
link". Kokonsa ja muotonsa
puolesta se on Lemuri,
kädellisten lajiin kuuluva
maki-apina.11

Yhteenveto kehitysopin näkemyksestä:
A) 1980-luvun tieto:Varhaisin kädellinen oli puupäästäisen kokoinen nisäkäs (1), joka
ilmestyi n. 70 milj vuotta sitten. Häntäapinat kehittyivät noin 40 miljoonaa vuotta
sitten ja ihmisapinat 10 miljoonaa vuotta sitten.
B) Tietokonemallinnusten ja laskelmien ilmoittaman kehitysajan riittämättömyyden
vuoksi varhaisnisäkästä haluttiin siirtää kauemmaksi menneisyyteen. Siksi v. 2002
Kiinasta löydettiin 50 miljoonaa vuotta vanhempi kädellisten kantamuodon "Eomaia"fossiili. (2) Näin alkunisäkkään ja ihmisen väli kasvatettiin 125 miljoonaan vuoteen.
C) Ihmisen oletettua kehityslinjaa tukevat fossiilin
kappaleet ovat hyvin harvinaisia. Darwinin
juhlavuodeksi odotettiin kuitenkin uutta,
ihmisen menneisyyteen liittyvää
fossiilia, jonka löytäjä saisi
runsaasti julkisuutta.
Ida-fossiilin (3) esittely
yllätti kuitenkin myös alan
tiedeyhteisön.

WSOY:n Suuri Eläinkirja 1998, esittelee
eräiden kädellisten jalkoja (vas.) ja käsiä
(oik.): a) tupaja, b) maki, c) sormieläin, d)
kummituseläin, e) kierteishäntäapina, f) hämähäkkiapina, g) paviaani, h) gibboni, i)
simpanssi ja j) gorilla.
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Mihin perustuu
väite 98-99 %:n
samanlaisuudesta?
languri
mölyapina
hanumani
Kädellisten lahkoon kuuluu tällä hetkellä noin 380 lajia. Uusien, tuntemattomien lajien edustajia on vielä viimevuosina tavattu (STT-DPA 11.10.04). Selvän kokonaisuuden muodostavat
puoliapinat (makit) ja toinen alalahko, joka käsittää mm. paviaanit, mölyapinat ja simpanssit.

Kokonaiskuva DNA:sta

talapoin

vari

mongosmaki

Biologian oppikirjan mukaan ihminen on yksi simpanssilaji
Haettu samankaltaisuus juontaa Charles
Darwinin ja hänen tukijoittensa vakuutteluihin ihmisen ja apinan läheisestä sukulaisuudesta. Darwin hahmotteli ensimmäisen kehityspuunsa jo vuonna 1837 (kuva vieressä).
Oppikirjojen väittämät perustuvat
yleisesti hyväksyttyyn, geenien vertailun
antamaan "tieteelliseen totuuteen", jossa
ihmisen ja apinan geneettiseksi eroksi on
Biologian oppikirja ELÄMÄ (WSOY 1997)
opettaa seuraavaa: "DNA-hybridisaatio
osoittaa vertailtavien lajien sukulaisuuden.
Tällaisten tutkimusten perusteellä eräät tutkijat ovat puolivakavisssan ehdottaneet, että
eläinten luokittelu pitäsi uusia. Ihminen on
oikeastaan yksi simpanssilaji."

Väritetty kuva biologian kirjassa olevasta
ihmisen ja apinan DNA-jaksoista

kaulusmaki

laskettu vain 1-1,5 %.
Tätä vähäistä eroa on
markkinoitu voimallisesti
aina 1970-luvulta lähtien.
Edelleen käytössä olevat
prosenttiarvot laski Allan Wilson vuonna 1975.
(Tiede 7/2007) Hän vertaili geenejä rinnakkain.
Oppikirjojen lisäksi tämä
vähäinen %-ero on yleisesti käytössä sekä hakuteoksissa, tieteellisissä julkaisuissa että alan museoiden opasteissa. Kun kehitysopin kannattajat yhdestä suusta todistelevat samankaltaisuutta, uskaltavat
tutkijat ottaa vertailuun muutakin. Esimerkiksi ekologisen paleontologian professori
Mikael Fortelius väitti vuonna 1997 Tieteen
päivillä, että "Ihminen ja simpanssi eroavat
perimältään huomattavasti vähemmän kuin
esimerkiksi hevonen aasista tai talitiainen sinitiaisesta".

Proteiineja koodaavien DNA-osien on
oletettu olevan tiedoston tärkein ja lajille
tunnusomaisin osa. Koko DNA-juosteesta
esim. ihmisen DNA:sta näiden alueiden
kokonaismäärä on vain n. 3-5 %. Yli 50
vuoden ajan tutkijat ovat otaksuneet ja
uskoneet, että eliön miljoonia vuosia kestäneen evolutiivisen kehityskaaren aikana
syntynyttä ja myöhemmin turhaksi käynyttä tiedostoa on kasaantunut perimään runsaasti. Oletuksen mukaan se vaikuttaa nyt
tilke-DNA:n (“roska-DNA”) muodossa ja
käsittää noin 90% ihmisen DNA:n kokonaismäärästä. Koska tilke-DNA:n alueet
ovat uskomusten mukaan vailla merkitystä,
ei niiden tutkimukseen ole panostettu.

Ihmisen ja simpanssin erilaisuus
Kun ihmisen ja simpanssin eroa on arvioitu, ovat vertailukohtana olleet DNA:n
juuri nämä proteiineja koodaavat kohdat.
Eroksi on vertailujen jälkeen ilmoitettu 11,5 %. Tämä arvio on hämmentänyt monia.
Miehen ja naisen eroksi ilmoitetaan 15-20
%. Erilaisuus on ilmeinen. Kun simpanssin olemusta verrataan ihmiseen, tulisi eron
olla huomattavasti miehen ja naisen välistä
arvoa suurempi.
Mistä siis on kysymys? Selityksiä on
useita. Tärkeimmät niistä ovat:

1) Ihmisen ja simpanssin läheistä sukulaisuutta halutaan kaikin tavoin korostaa.
2) Usko miljooniin kehitysvuosiin ja niiden aikana kertyneen tilke-DNA:n eli roskaDNA:n vähäiseen merkitykseen.
3) Ihmisen ja simpanssin vertailuun valitaan DNA-jaksoja, jotka muistuttavat mahdollisimman paljon toisiaan.
4) Tutkimukset, jotka antavat päinvastaisia tuloksia jäävät usein vain sisäpiirin
tietoon. Vertaisarvioinnin kautta ei evoluution vastaista tietoa lasketa julkisuuteen – ei
ainakaan siten, että sillä olisi takanaan “tieteellinen uskottavuus”.
DNA:n tutkimusten, proteiinien rakenteiden ja solujen toiminnan selvittämisen
hajautuessa laajalle eri laitoksiin ja tutkijapiireihin, ei tutkimustuloksia pystytä pitämään “evoluutiouskollisten” hallinnassa.
Hajatietoa ja tutkimustuloksia tihkuu myös
evoluutioon kriittisesti suhtautuvien piiriin
ja sitä kautta asioista kiinnostuneille.
Näin on käynyt myös DNA-juosteen sisällön suhteen. Mainittu roska-DNA-tiedosto
näyttääkin olevan eliön kasvun ja olemassaolon kannalta tärkeintä aluetta. Geenien lukeminen tapahtuu monessa eri tasossa, eri
suuntiin ja erilaisin harppauksin. Näin samaa
DNA-jaksoa voidaan lukea monella eri tavalla
ja useaan kertaan eri kasvuvaiheiden aikana.
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Ihmisen kokonaisuuteen liittyviä toiminta-alueita, jotka muovautuvat kasvukauden mukaan: 1) tukiranka - 208 luuta, 2) lihaksisto - yli 600 lihasta, 3) verenkierto ja hapetus,
4) hermosto ja aivot sekä 5) imusolmukeverkosto.

Tilke-DNA sisältää ohjeet osien ja
kokonaisuuksien hahmottamiseen,
rakentamiseen ja ylläpitoon.

Tärkeinä pidetyt, proteiineja koodaavat
jaksot sisältävät tietoa vain kulloinkin tarvittavan rakennusaineen tai entsyymin valmistukseen. Esimerkiksi ihmisessä rakentuu omaan käyttöön arviolta noin 100 000
erilaista proteiinia – hammaskiilteestä kyynelnesteeseen.
Tilke-DNA:n tiedostossa on vastaavasti ohjeet siitä minkä muotoiseksi hammas
kasvatetaan ja mihin kohtaan kiillettä tarvitaan.
Kun ihmisen, simpanssin tai sian hammaskiillettä koodaavia proteiineja verrataan toisiinsa, ovat ne todennäköisesti
hyvin samanlaisia. Jos vertailuun otetaan
esimerkiksi ihon, luun, sarveiskalvon jne.
rakenteiden proteiineja ovat samankal-

taisuudet ilmeisiä ja oletettavia. Usein on
puhuttu siitä, että sian rakenteita voisi käyttää ihmisen varaosina. Niin lähellä niiden
proteiinirakenteet ovat ihmisen vastaavien
elinten rakenteita.
Kun ihmisen ja simpanssin samankaltaisuuden vertailuun on otettu vain proteiineja
koodaavat alueet on ero hyvin pieni – siis
1-1,5%.
Jos vertailuun otetaan DNA:n tilkealueet, jotka käsittävät n. 90 % koko tiedostosta, nähdään ero sellaisena kuin se todellisuudessa on – ei kehitysopin ilmoittamana
1–1,5 %.n erona.
Tilke-DNA kätkee sisäänsä kokonaissuunnitelman lisäksi yksityiskohtaiset rakentamisohjeet, kytkentäkaaviot, toiminta- ja huolto-ohjeet ja muutokset eri kasvukausien ajanjaksoille sekä eri olemassaolon
vaiheisiin.
Kun simpanssin genomia (koko perintöaines) verrataan ihmisen vastaavaan, ne
eroavat toistaan mm. seuraavilla tavoilla:
- puuttuvat DNA:n jaksot,
- ylimääräiset geenit,
- erilainen kromosomien määrä ja rakenne,
- erilaiset toiminnot ja geenien kiinnittyminen
- geenien kopiointimäärät.
Science 29.6.2007

Proteiineja koodaavat DNA-jaksot (1-6) ovat esimerkissä kohdistettu valmistamaan saman tapaisia rakenteita ihmiselle, simpanssille ja sialle. Kun näitä jaksoja vertaillaan
keskenään, on samankaltaisuus ilmeinen. Kaikki proteiinit muodostetaan samoista (20
erilaista) optisesti L-muotoisista aminohapoista. Geenien samankaltaisuuden vertailussa
ihmisen ja simpanssin ero voi olla vain 1%, kun otetaan vertailuun piirroksen mukaan samankaltaisia geenijaksoja. Kokonaishahmoa ja toimintaa sekä ajoitusta hallitaan DNAalueilla A-D. Niiden sisältö poikkeaa toisistaan kuten lopputuloksen ilmiasu edellyttää.
Näissä tutkimuksissa ollaan vielä alkuvaiheessa.
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Hyvin käyttökelpoinen valhe
Vuonna 2001 Human Genome -projektin tutkimusjohtajan Francis Collinsin mukaan "roska-DNA:han on tallentunut ihmisen evoluution historiankirjoitus. Se säilyy
siellä, koska roska-dna ei häiritse geenien
toimintaa"12
Genetiikan professori Morris Goodman
ehdottaa, että simpanssit ja kääpiösimpanssit
eli bonobot otettaisiin osaksi Homo-sukua,
johon on tähän asti huolittu vain ihminen.13
Eläintutkija Pascal Gagneux (UC San
Diego) totesi vuonna 2007, että simpanssin
ja ihmisen 1%:n ero on palvellut hyvin kehitysoppiin uskovien tarkoituksia.
Tutkija J. Cohen mielestä ihmisen ja
simpanssin geneettinen samankaltaisuus on
osoittautunut harhaluuloksi, jonka vuoksi se
tulisi hylätä. Tunnettun tutkija Svante Pääbon mielestä simpanssin ja ihmisen välisessä
väitetyssä vähäisessä erossa on ollut kysymys poliittisesta, yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta asiasta. Se, että tieto yli 30 vuoden
tieteellisestä harhasta ja sen paljastuksesta
julkaistiin Science-lehdessä jo vuonna 2007,
on osoitus siitä, että todellinen tilanne on
tulossa vähitellen julkiseksi.14
Samassa julkaisussa tuotiin esille myös
kysymys siitä, mitä kaikkea tuo vääristetty
"tieteellinen totuus" on jo saanut aikaan miljoonien koululaisten, maallikoiden ja luomisuskoa ylläpitävien joukossa. Onko oikein, että "Darwinin puolue" ahdasmielisesti
ja häpeämättömästi valehtelee tieteen nimissä oman ohjelmansa eteenpäin viemiseksi?
Kehitysoppiin uskovat tuskin osoittavat katumusta virheellisen tiedon levittämisestä.

Kehitysuskosta ja lajien sukulaisuuksista pidetään kiinni.
Tiedeyhteisö on nykyään suhteellisen
yksimielinen siitä, että löydettyjä fossiileja
ei voida käyttää todisteena evoluutiosta tai
lajien välisistä sukulaisuuksista. Jos eliöstön hidas vaiheittainen kehitys olisi totta,
todellisia välimuotoja olisi runsaasti olemassa - toistaiseksi yhtään ei ole löytynyt.

Viite 15

12) Tiede 2/2001
13) Tiede 24. 5. 2003
14) Science Vol 316 no 5833
15) Procedings of the National Academy of
science 26. 4. 2006

Ihmisen ja simpanssin sukulaisuutta ja yhteisen kantamuodon ajoittamista on pyritty tutkimaan vertailemalla homologisissa
geeneissä tai molekyyleissä tapahtuneita
mutaatioita. Näiden perusteella on rakennettu molekyylikelloja. Niiden tulisi näyttää samaa evoluutioaikaa kuin oletettujen
fossiilien kehityskaari edellyttää alkunisäkkäästä eteenpäin. Ihmisen geenitietoja verrataan simpanssin vastaaviin koska
oletuksena on, että simpanssin geenit ovat
lähempänä kantamuotoa kuin ihmisen vastaavat geenit. Kellon antama aika perustuu
siis oletukseen, joka on arvioitu kehäpäättelyn avulla. Näin mittaustuloksilla ei voi
olla todellista merkitystä.
Vuonna 2004 National Geographic kysyi: "Oliko Darwin väärässä?" New Scientist julkaisi tammikuussa 2009 lehden,
jonka kansi vastaa: "Darwin oli väärässä."
Kysymys on kehityspuusta, joka on perustana myös ihmisen
kehitysajatuksessa.
Koska välimuotoja ei ole löytynyt,
täytyy kehityspuun
tilalle suunnitella sivusuunnassa rinnakkain eteneviä kehityksen linjoja.
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Historian hekilöt
-Aakkoshaku/sivu

DNA:n rakennus- ja ylläpitosuunnitelma
sisältyy jokaiseen elävään soluun. (A) Se
on kemialliselta koostumukseltaan kaikilla sama mutta kooltaan ja informaatiosisällöltään erilainen, yksilökohtainen.
DNA on kuin kirjasto (B), jonka tieto
kopioidaan helposti luettavaan muotoon
RNA-molekyyleiksi. Solu on kuin tehdas,
joka tuottaa kokonaisuuden käyttöön materiaalia (proteiineja) ja varaosia.
Rakennusaineina soluilla on 20 erilaista
aminohappoa (C), jotka ovat käytössä kaikilla elävillä soluilla. Aminohapot ovat optisesti samanlaisia, "vasenkätisiä", L-muotoja. Samojen aminohappojen D-muodot
eivät sovellu elävän solun käyttöön. Kaikki elollinen luonto koostuu kunkin DNA:n
ohjelman mukaan rakennetuista proteiineista.

Ravintoketjuissa nämä proteiinit (valkuaisaineet) ovat kierrossa. Ravinnon mukana
tulleet proteiinit hajotetaan ruuansulatuskanavassa ja kuljetetaan mm. veren mukana
solujen käyttöön uudelleen muotoiltaviksi
tarvittaviksi proteiineiksi.
DNA sisältää niin paljon informaatiota,
tarkkoja yksityiskohtia, muotoilua ja toimintaohjeita, että niiden taustalla täytyy olla
suunnaton tietomäärä ja kyky hallita tätä
kokonaisuutta.

"Kuinka moninaiset ovat sinut tekosi,
Herra! Sinä olet ne kaikki viisasti tehnyt, maa on täynnä sinun luotujasi".

Ps. 104: 24
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141, 143, 175, 177, 180
laskentalaite
84
laskeuma
106
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194
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82
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85
laulu
60
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136
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99
lausunto
109, 148, 156
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59
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145
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98, 100
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39
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182
Lea
39
laajeneva
177
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148, 149
laakso
126, 133
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168
laatikko
82, 183
21, 33, 60
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lehti (sanoma-)
23
laattamurtuma
116
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171
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171
laava
119, 126
lehvistö
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187
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41, 49, 59
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6
leijonanmetsästys
59
lahja
165
leijonapatsas
48
lahjus
86
leikekuva
157
lainaaja
72
leimasin
62
lainsäädäntö 12, 58, 152, 188, 193
leipä
59
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58
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8
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90, 166
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laitekanta
166
lempiruoka
60
laitos
73
lentohiekka
37
laiva
61, 82
lentokone
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laivanrakennus
67
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94
laivapumppu
63
7
laji 6, 94, 104, 105, 106, 108, 136, lepakko
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85
137, 150, 187, 195
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181
Lajien synty
103, 150
Kyyros Suuri
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kädellinen
6, 157, 158
kärkiosa
92
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94
kärpänen
131
kärsä
7
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59, 158
käsikirja
56
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146, 176
käsitekuvio
73
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168
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166
käsityö
78, 79, 80, 85
käsityömenetelmä
85
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48, 78
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57
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181
käyttöastia
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34, 48, 49, 59, 88, 93
käyttömateriaali
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käyttöohje
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käänteisarvio
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181
kääpiökansa
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156
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leväkasvusto
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Libya
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liejukerros
98, 106, 135, 136
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66
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99, 103, 106, 125, 127
lietekerros
98, 100, 108
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lietemassa
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lietevirta
136
liha
187
liharuoka
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lihassairaus
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57
liikehdintä
114, 176
liikekaltevuus
116
liikerata
112, 176, 177, 180
liikesuunta
101, 177
liiketoiminta
58
liikuttaja
91
liitospinta
164
liitukallio
95
liitukallioesiintymä
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169
limantuotanto
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51
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51
linssi
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169
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94, 136
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164
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lisätutkimus
148
lisääntyminen
168
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liuskealue
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liuskekerrostuma
124
liuskekivi
106
Logos
8
London Texas
23
Lontoon yliopisto
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170, 171
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Luoja
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14, 73, 88, 165, 186
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178
luomistaru
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25, 64, 170
luomisvoima
78
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176, 189
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141
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176, 182, 186
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126
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179
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8
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72
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luonto-ohjelma
6, 7
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Lysenko Trofim
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lähetystyö
153
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lähihistoria
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45, 88
lähimmäinen
186, 196
lähiplaneetat
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59, 143
lähitaistelu
50
lähiyhteisö
194
lähiöperhe
196
lähtötilanne
177
lämmönsäätely
95
lämmöntuotto
144
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lämpö
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lämpösäteily
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lämpötila
91, 95, 101, 142
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199
länsimaat
145
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126
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47
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164
lääkärimaksu
58
löydös
105
löytäjä
132, 137, 156
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14, 16, 17, 18, 24, 64, 66, 91,
92, 93, 95, 112, 114, 115, 116, 119, 135,
140, 141, 150, 157
maa-aines 98, 100, 101, 107, 126, 133
maa-alue
136
maaeläin 106, 108, 135, 136, 162
maailma
yleinen hakusana
maailmakäsitys
175
Maailmanarvotukset 151
maailmankaikkeus 13,17,18,90,111,112,174,
175,176,177,178-180- 182, 184, 185, 187, 188
maailmankatsomuksellinen 193
maailmankatsomus 7, 8, 90, 120, 173,
179, 187, 193, 194, 195, 197
maailmankausi
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maailmankuva 64, 123, 174, 186, 187,
189, 190, 194, 195, 196
maailmanvalloitus
32
maailmanvalta
56
maakerros
yleinen hakusana
maakerrostuma
yleinen hakusana
maakeskeinen
64
maankuori 98, 113, 143, 114, 115, 116, 119
maalaji
100, 125, 133
maalaus
60
maamassa
114, 115, 119, 128
maamyyrä
107
maan pinta
91
maanakseli
18

maanjäristys
88, 98, 100
maanjäristysalue
20, 116
maanmittari
102
maanpako
75
maanpinta 98, 104, 106, 114, 148,
149
maanviljely
21, 60, 65, 152,
175
maanviljelysalue
21
maapallo
yleinen hakusana
maaperä 13, 98, 101, 115, 120, 135,
198
maaperätutkimus
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maapihka
132
maarepeämä
143
maasiru
157
maasto
127
maastontiedustelu
21
maastoutuminen
167
maatalous
31, 78
maatalouskokeilu
152
maataloustuotteet
60
maaöljykerrostuma
100
Madagaskar
105, 106
magma
101, 121
magmakivi
114
magmavirta
114
magneettikenttä
140, 141
magneettisuus 93, 114, 116, 140, 141
magnesium
198
magnetismi
176
mahdollisuus
195
mahla
92
maine
105, 136, 137, 157, 188
maisema
101, 122
maito
60
maja
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Makedonia
70, 71, 87
makroevoluutio
104, 182
maksavaurio
144
malja
34, 78
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176, 181, 182, 195
mallinnus
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Mallowan Max
52
Malthus R. R.
150
Manethon
54
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manner
16, 17, 36, 93, 96, 98, 103,
111, 112, 114, 128, 139150, 151, 192
manneralue
113, 115
mannerlaatta 8, 17, 92, 96, 100, 101, 111,
114, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 125, 143
mannerlaattasiirtymä 102
mannerliike
119
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96
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132
Maranon-joki
133
Marduk
64
Mardukin temppeli
40, 41
markkinointi
148
marmori
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Mars
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Marsh
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Maryut-järvi (Mareotis) 71
masennus
144
masennuslääke
195
massa 111, 114, 117, 126, 177, 178, 180
massamöhkäle
111
massapallo
117
massaspektrometri
140
massatuotanto
62
matalapaine
198
matelija
95, 106
matemaatikko
72, 165
matematiikka
12, 33, 80, 85
materia 163, 164, 165, 180, 181, 182, 187
materiaali 23, 78, 79, 105, 171, 180, 188
materiaalihiukkanen 111
materialisti
112
materialistinen maailmankuva 23
materialistinen
189
matka
150, 183
matkailija
83
mato
106, 168
Matthew
158
Mauno Kea
183
mauste
22, 33, 79
Max Planck-instituutti 158
Maxwell James Clerk (1831 –1879) 176, 229
media
82, 160, 174
mediatapahtuma
149, 156, 157
mediaväki
156
meduusa
131, 132
Meedia
86
meedialainen
56
meemi
166
mehiläinen
168, 171
mehiläisfossiili
131
mehiläiskennosto
171
mehu
60
mekaaninen laite
84
MELAS
144
Mendel Gregor Johann (1822 –1884) 227
menesty
194
menetelmä
90, 119, 129
Menkaura (farao)
79
merenkulku
61
merenkäynti
67
merenlahti
106
merenpohja
17, 114, 116, 120, 132
merenpohjalaatta
116
merenrannikko
134
meri
92, 96, 103, 104, 106, 116,
117, 118, 128, 131, 185, 197, 198, 199
merialue
100, 121, 197
merieläin
93, 122, 136
meripihka
93, 131, 132, 133
meripihkaesiintymä 91
meripihkalöytö
131
merirosvo
83
meriskorpioni
133
merivirta
91, 100, 111, 121

merkkiteos
73
Merkurius
83, 112
mesi
168
Mesoamerikka
36
Mesopotamia 13, 20, 26, 30, 31, 32, 35,
39, 40, 41, 47, 50, 52, 53, 58, 59, 67, 79, 85,
86, 175
Messen
133
mestari
79
metaani
199
metalli
23, 61, 85
metallikappale
83
metallimöhkäle
82
metallinkäsittelytaito 23
metalliosa
23
metalliraha
61
metallirunko
66
metallitappi
34
metallitehdas
88
metalliteollisuus
88
metallityöstö
21
metallurgia
12, 33,
meteoriitti
183
metrimitta
130
metropoli
38
metsä
126, 138
metsästys
60, 148
metsästysaseet
33
metsästystapahtuma 87
metsästysvaruste
143
metsästäjä
105, 136, 160
Michelin Daniel
114
Michiganin yliopisto 51, 52
mielentila
175
mielikuvitus
184
mies
143, 153, 164, 193
mieskromosomi
145
miespuolinen
145
migreeni
144
mikroaaltosäteily
90
mikrobi
188
mikrobimaailma
188
mikroskooppi
157
Millenniumin ihminen 157
Miller Stanley Lloyd (1930 – 2007) 6,
236
mineraali
101, 138, 149
Minerva Francesca
194
Mini Colorado
126
minolainen
83
minuutti
65, 102
Misr
54
Misr-kansa
26
mitokondrio
143, 144, 155
mitokondrio-DNA
143
Mitokondrio-Eeva
155
mitta
153
mitta-arvo
151
mittakaava
88, 124, 125
mittalaite
84, 132
mittamies
84
mittari
177, 192
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mittaus 134, 139, 141, 142, 151, 164, 181, 183
mittausaika
54, 161
mittaushetki
142
mittausraja
154
mittaustulos
119
Mizraim (Mestraim) 26, 54
Mohenjo-daro
53, 62
molekyyli
144, 182, 188
molekyylikello
155
molekyylitaso
171
molukkifossiili
134
molukkirapu
133, 134
monikerroskukka
171
monimuotoinen
105
monimuotoisuus
153
Monismi
151
monumentti
81
Mooses
67, 160
Morris Henry M.
24
Morrison
136
mortteli
22
mosaiikkiupotus
34
Mosulin
56
Mount Wapta
107, 108
mtDNA
144
mtDNA-häiriö
144
mtDNA-molekyyli
143
mtDNA-ohjelma
144
mtDNA-virhe
144
Muhammad Saím Al-Dahr 37
muinaismuistovirasto 51
muinaisseemiläinen 58
muistiinkirjoittajat
85
muistiinpano
85
muistitieto
69
muistomerkki
74, 75
muistopatsas
74
Mullissu-mukannisat-Ninua 49
mullistus
89, 127, 193
multimediaesitys
156
munasolu
145
munuaistiehyt
144
muodostuminen
89
muoto 78, 117, 133, 163, 167, 168, 170, 171
muotoilu
87
muotokuva
158
muotti
88
murhe
197
murtopuoli
118
murtuma
100
murtumakohta
96
Museion
71, 72
museo 30, 82, 86, 105, 135, 137, 187, 188
musta aukko
179, 181, 182
mustalainen
151, 152, 155, 159
Mustameri
36, 86, 87
muste
73
mustekala
132
muta
132
mutaatio 6, 109, 143, 144, 165, 168, 185
mutaatioherkkyys
144
mutaationopeus
144

mutakerros
108
mutavyöry
98
muumio
139
muurahaiset
133
muuri
33, 41, 47, 52, 63
muutos 90, 94, 110, 115, 143, 177, 199
muutoshitaus
143
muutoskestävyys
199
muutospaine
101
muutosvoima
110
muuttoliike
19
Myken
87
mykiö
171
myokausi
131
myrkytys
196
myrsky
17, 198, 199
Myyrmanni
195
myyrä
169
Myytti apinaihmisestä 155
myytti
67, 199
mänty
92
määrä
161
möhkäle
82
N

Nektaebo (kuningas) 81
Nel Andre
109
Neleus
70, 75
nenä
37
nenänpää
158
neula
88
neuronin
164
neuronisäteily
90, 140
neutrino
140
neutroni
140
Neuvostoliitto
151, 152
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121
New York Times
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New York
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Newsweek
146
Newton Sir Isaac 1642 –1727 111, 176,
177, 178, 216
niello-koristelumenetelmä
87
Nietzsche Friedrich (1844 –1900) 231
Niili
12, 36, 54, 71, 80
Niinive
24, 29, 38, 39, 41, 46, 47,
48, 49, 56, 58, 61, 63, 65, 67,
nimi
135, 136
nimike
137
nimikilpailu
136
naapuri
86
nimikkeistö
94
naapurimaa
60
nimikkokaupunki
70
naapurivaltio
29
Nimrud (Nimrod) 28, 29, 33, 48, 49, 58, 59,
naarmu
159
Nimrud-kirjeet
49
Nabopolassar
41
Nims
47
Nagada-kausi
54
Nippur
42
Nagar
51
nisäkäs
95, 133, 99, 106, 109
nahka
56, 73
nisäkäsmatelija
105
naimasopimus
57
nisäkäsryhmä
106
nainen 58, 59, 145, 152, 155, 158, 164, niveljalkainen
94, 95, 108, 132
193, 195
noki
73
naisenryöstö
57
nolla
65
naispuolinen
145
nollatilanne
141
nakkimakkara-teoria 181
nolo
182
Namibia
124
Nooa 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 32, 38,
nanometri
90, 167
41, 47, 53, 54, 67, 81, 93, 144, 153, 161, 186
napa-alue
117
Nooan arkki
155
napaisuus
116
nopeus
140, 177
napapiiri
17
Norja
192
narkolepsia
190
nousurinne
118
NASA
180, 198
numeerinen
65
National Centre for Science Education 188 nuolenkärki
22, 143
natsi
151
nuolenpääkirjoitus
43, 44, 56
natural selection
195
nuori
194, 195
naturalismi
7
nuoriso
184
naturalisti
7
nuorisotyöttömyys
196
Nature
155, 156, 157 nuppineulan pää
106
naudanliha
60
nurkka
184
nauha
166
nykyhevonen
94
naula
88
nykyihminen
82, 154, 155, 161
Neale J. H.
22
nykykoulu
195
Neanderthalinihminen 158, 161
nykypuu
138
Nebo-Sarsekin
43
nykypäivä
27, 194
Nebukadnessar II 29, 40, 41, 42, 43, 62 nykytekniikka
90
Nedoceratops
137
nykytila
185
neekeri
150
nykytutkija
120
Nefertarin temppeli
80
nykytutkimus
163

nyky-yhteiskunta
32
näkemys 108, 154, 155, 174, 175, 188,
190, 191, 193
näkymä
183
näköaisti
167
näköelin
103
näköiskopio
71
näkökenttä
169
näkökulma
6, 8
nälkäkuolema
152
näyte
79, 106, 108, 139, 148, 151
näyttö
168, 189
nöyryytys
137
O
ohjelma
144, 164, 166, 190
ohjelmointivirhe
184
oikeudenkäynti
74
oikeus
150, 186, 196
oikeustaju
58
oikku
187
oire
144
oireluettelo
144
oivallus
177
Oklahoma
132
oksa
127, 158
oksisto
171
Olaton
175
olento
166
oleskelupaikka
75
olettamus
141
oliivi
21
olio
159
olomuoto
159
olosuhde 90- 94, 105, 111, 146, 168, 187
olosuhteet
149
olut
60
olympialaiset
28
omaisuus
137
Oman
124
Omar
175
omena
59, 96, 117, 171
ominaisuus 144, 146, 158, 165, 166, 186, 187
omistaja
135
onni
149
OpenGL 3D
183
opettaja
70, 71, 72, 188, 193
opetus
192
Opetushallitus
188, 191, 192
opetuskäyttö
84
opetussuunnitelma
193
opetustila
71
opinto-ohjelma
195
opintosuunnitelma
188, 192
opiskelija
194
oppi
150, 151, 175
oppiaine
187
oppijärjestelmä
175
oppikirja
132, 154
oppikysymys
175
oppilaitos
75, 193
oppilas
70, 75, 192
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oppinut
74
oppirakenne
189
oppirakennelma
178
oppitunti
193
oppivelvollisuus
194
orgaani
164
organismi
106, 165, 166
orja
58, 74
orjakauppa
150
orjakulttuuri
150
orjanomistaja
150
orjatyövoima
150, 197
orjuus
150, 153
orpo
6
osa
115
osaaminen
77, 78, 81
osakkeenomistaja
197
osatekijä
166
Osgood J
24
ostaja
137
ostajaehdokkaat
136
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ovipatsas
80
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pallo
114
pallohiili
171
pallonpuolisko
101, 114, 115
Paloheimo Eero
187
palvelija
27
palvelusyritys
58
panagjurinen
87
Pangaea
16, 96, 111
pankkiholvi
49
papisto
67, 69, 81, 174, 175
pappi
31, 38, 67
papu
21
papyrus
33, 56, 73
papyrusrulla
74, 75
paradigma
190
Paramecium caudatum 168
paratiisi
73
pari
145
Pariisi
183
parivalinta
145
parjauskampanja
191
Parkinsonin tauti
144
Parpola Simo
56
parsek
183
parvi
135
Paavali
75
Pasteur Louis (1822 –1895) 187, 227
Paavi Leo XII
179
patenttivirkailija
177
paavi
175
Patrusky B.
182
pahoinvointi
194
patsas
79, 81
pahuus
97, 150, 186
Patsos
37
paikallinen
183
pehmytkudos
96, 150
paikka
119
peilikaukoputki
176
paikkakunta
191
peilikuva
166
paimentolainen
153
pektoraali
86
painauma
188
Peleg
25, 28
paine 91, 101, 119, 138, 143, 164, 196 peli
148
paine-ero
113
peliohjelma
194
painokuva
90
Peloponnesos
28
painovoima 108, 112, 113, 117, 128, 177 pelto
60
178, 180, 182
Pentagon
185
painovoimakenttä 18, 112, 117, 178, 183 pergamentti
73
painovoimateoria
176
Pergamon museo
40
paja
88
Pergamon
72
pajatuotanto
88
perhe 7, 20, 25, 27, 58, 59, 71, 75, 78,
pakanallinen
75
93, 137, 144, 148, 193, 194, 195, 197
pakkanen
17, 114
perhekeskeisyys
189
pakkosiirtolaisuus
29, 38, 42
perhekunta
19, 160, 161
pakopaikka
83
perhelaki
56
paksusuoli
169
perhesurma
195, 196
paksuus
104, 115
perhonen
167
palanen , pala
56
periaate
139, 196
palatsi
48, 56
perillinen
24, 25, 36, 186
palatsialue
73
perimä 6, 24, 132, 133, 143, 144, 146,
palava kivi
122
158, 159, 186
paleoantropologi
157
perimäketju
145
paleontologi
136, 137, 152, 161 perimätieto 8, 24, 25, 33, 56, 62, 67, 70
Palestiina
38, 62
perinne
177
Paley William 1743 –1805 221
perinneoppi
179
paljastus
137
perinteinen
166
palkka
72, 183, 196
perintötekijä
6
palkkalainen
39
peripateettinen koulu 75
palkokasvi
92
permikausi
105, 138, 139
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41, 70, 81
persialaiset
28
persialaisvalta
31
Persianlahti
35, 50, 52
Peru
131
perusajatus
91
perusarvo
196
perushyve
196
perusilmiö
197
perusinformaatio
168
perusjärjestys
104
peruskallio
99, 139, 142
peruskoulu
189
peruslämpö
138
perusmetalli
50
perusoppi
179
peruspalikka
171
peruspiirre
192
peruspilari
152
perusrakenne
165
perusryhmä
106
perussanitaatio
186
perussuunnitelma
71
perussyy
151
perusta
103, 168, 195
perustarve
21
perustaso
117
peruste
193, 196
perusvaatimus
70
perusväittämä
139
pesusieni
128
peto
105
petolintu
169
Pickford Martin
157
pieneliö
198
pieneliöstö
125
pienoispatsas
60
pienteollisuus
50
pihka
73, 91, 132, 133
piimä
60
piirros 60, 62, 102, 121, 149, 156, 165, 186
pikakirjoitus
56
pikkukarja
60
pilvi
17
pilvipeite
178
pimeä aine
90, 179, 183
pimeä energia
90, 179, 182, 183
Pindaros (runoilija)
84
pinnoitus
66
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Aikaisemmin julkaistut Taustaa -kirjat:
Taustaa 1
Tekijänoikeudesta maailmaan. Sivuja kirjassa on 240, kovat kannet.

1. painos vuonna 1999 ISBN 951-96599-2-7
2. painos vuonna 2001 ISBN 951-96599-2-7
3. painos vuonna 2007 ISBN 951-96599-8-5

Kirjan artikkelit on julkaistu 1992 – 2004 välisenä aikana Luterilainen – lehdessä.
Taustaa 1 kirjassa on kaksi osiota.
Sivut 11-208 käsittelevät kehitysoppiin liittyviä tapahtumia. Kirjoitukset
kuvituksineen on tehnyt Kimmo Pälikkö.
Sivuilla 209 – 237 on otsikolla Raamattu ja luominen tri Markku Särelän
kirjoitukset siitä, mitä Raamattu ilmoittaa kaiken synnystä. Toinen kirjoitus
on otsikoitu ”Raamatun alkulukujen merkitys kristilliselle opille.
Kirjan kaikki luvut ovat verkkojulkaisuina osoitteessa: www.taustaa.fi
Aineiston lukeminen ja kopiointi on ilmaista. Kirjan voi tilata verkkokaupasta: www.kp-art.fi /kirjat Taustaa 1 – kirjan ovh on 8,-

Taustaa 2
Kehitysopin kulisseista

Sivuja kirjassa on 240
1. painos vuonna 2004, ISBN 951-96599-4-3
Kirja koostuu Luterilainen – lehden myöhemmistä artikkeleista. Kirjan Esipuheen on kirjoittanut Aalto-yliopiston professori Matti Leisola.
Myös tämän kirjan kaikki luvut on julkaistu verkkojulkaisuina osoitteessa:
www.taustaa.fi
Aineiston lukeminen ja kopiointi on ilmaista.
Kaikki Taustaa – kirjat ovat myynnissä kirjakaupoissa. Niihin voi tutustua
myös kirjastoissa. Kirjan voi tilata verkkokaupasta; www.kp-art.fi /kirjat.
Taustaa 2 – kirjan ovh on 10,-
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Omakohtaisen kuvataiteen opiskeluun liittyvä laaja opetusmateriaali
- yli 1000 kuvaa - on nyt halukkaiden käytössä kirjojen lisäksi myös
ilmaiseksi verkkosivuilla www.art-school.fi (kielet Suomi/Englanti)

Taustaa -kortteja
ilmaiseksi verkosta:
www.taustaa.fi/kortit
Kortti-aiheet käsittelevät evoluutionteorian eri väittämiä ja käytännön tilanteita. Niiden avulla voi avata keskustelun aiheeseen liittyvistä pulmista.
Kortteja saa vapaasti kopioida käyttöön mutta ei painettavaksi myytiin.

Piirtämisen ja maalaamisen perusteisiin perehtynyt Kimmo Pälikkö opastaa
lukijoita omakohtaiseen kuvan tekemiseen työkohtaisin ohjein ja yli 1000
kuvan avulla. Opetus jakaantuu:
Teoria ja tekniikka (yli 500 kuvaa)
- kuvan suunnittelu ja sommittelu. Esimerkkeinä ovat historiasta kuuluisat
taiteilijat töineen. Tämä perusteos on hyväksytty mm. posliinimaalauksen
kisälli- ja mestaritutkintojen teorian oppikirjaksi.
- perustiedot lyijy- ja tussikynän käytöstä sekä vesivärimaalauksesta
Kasvot – Faces (yli 200 kuvaa)
- muotokuvan tekemisen perusteet piirtäen ja maalaten
- vaiheittainen näyttö vesiväritekniikan käytöstä muotokuvamaalauksessa
Maisemat – Landscapes (yli 300 kuvaa)
- maiseman rakentamisen perusteet
- lyijykynätekniikka maiseman piirtämisessä
- eri vesiväritekniikat maisemamaalauksessa
- vaiheittain etenevät mallityöt
- harjoitustyöt lyijykynäpiirroksina
Kukat ja luonto - Flowers & Nature (noin 200 kuvaa)
- kukan maalaamisen perusteet piirtäen ja maalaten
- vaiheittainen näyttö vesiväritekniikan käytöstä kukkamaalauksessa
- Runsaasti suurikokoisia kukankuvia mallitöiksi.
- Opetuskielet: Suomi/Englanti
Opetusmateriaali on saatavana myös kirjoina, Kuvan tekeminen – Creating
art -kirjasarjana, joka on esillä kaikista kirjakaupoista sekä verkkokaupassa
www.kp-art. fi
Verkko-opiskelun suora verkko-osoite on www.art-school.fi
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ART Helsinki –kirja on jo toinen Kimmo Pälikön maalauksiin ja piirroksiin perustuva Helsinki-aiheinen kuvateos.
Kirjassa on 220 suurikokoista maalausta, joissa pääkaupunkiseudun
kauneus eri vuodenaikoina tulee herkkinä sivellinvetoina näkyviin.
Kaupunkikuvia täydentävät muutamat Kuninkaan tien varrella olevat
kartanot, tunnetut taiteilijakodit sekä kulttuurikohteet. Useat kuvista
ovat tulleet tutuiksi postikortteina ja grafiikan tauluina.
Kuvateos ART Helsinki on arvonsa säilyttävä tieto-, taide- ja lahjakirja. Kirja on kookas (A4), kovakantinen, jossa on kestävä muovipinnoite.
Kirjassa on sopivasti tietoa rakennusten syntyhetkistä ja suunnittelijoista.
Kirjan kuvatekstit ovat suomen lisäksi ruotsin, englannin ja venäjän
kielellä.
Jokaiseen kirjan kuvaan on merkitty karttakoodi. Teoksen lopussa on
hakunumeroilla varustetut kartat, joiden avulla näkymät on helppo
paikallistaa. Teos on myynnissä kirjakaupoissa sekä verkkomyymälässä www.kp-art.fi / kirjat.
Kirjan julkaisuvuosi on 2005, ISBN 951-96599-5-1

Yli 1500 tuotekuvaa sisältävä kovakantinen (21 x 25 cm)
Postikorttikirja, jossa on Kimmo Pälikön korttituotanto
vuodesta 1972.
Kaikista korteista on värikuva sekä keräilytiedot: julkaisuvuosi,
aihe ja julkaisija sekä korttikohtainen julkaisukoodi.
Kirjassa on mukana myös
- kukka- ja maisema-aiheiset grafiikan kortit (12,5 x 17,5 cm)
- Taustaa-kortteja
- kirjeensulkijamerkit
- 1. luokan omakuvapostimerkit
- vuosikalenterit sekä
- kuvat ja tiedot keraamisista vuosilautasista ja seinälaatoista.
Kirjan julkaisuvuosi on 2009, ISBN 978-952-67021-3-1
Kaikista korteista on kuvat ja tiedot verkkosivulla:
www.kp-art.fi Kortteja voi tilata samassa verkko-osoitteen verkkokaupasta. Lähetyksiin lisätään postimaksu.
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Tietoja kirjan tekijästä
Kimmo Pälikkö (1938) on tehnyt elämäntyönsä erikoiskaupan ja teollisuuden

alalla markkinoinnin johtotehtävissä. Vuonna 1978 hän perusti markkinointi-, kustannus- ja galleriatoimintaa harjoittavan KP-art Oy:n, jonka johdossa
hän edelleen toimii. Ammattiaan varten hän opiskeli seitsemän vuoden ajan
suorittaen useita alan tutkintoja.
Piirustustaitoisena Pälikkö hyväksyttiin jo nuorena taidekouluun. Hän osallistui maalauksillaan ensimmäiseen näyttelyyn ollessaan 11-vuotias. Taideopintoja hän harjoitti työnsä ohella työväenopistossa, Taideteollisessa
korkeakoulussa ja Vapaassa taidekoulussa. Hänen Helsinkiä kuvaavat maalauksensa ja piirroksensa aloittivat 1960-luvun puolivälissä näyttelysarjan
"Katoavaa kaupunkia", joka jatkuu edelleen. Pälikkö perusti vuonna 1983
ART-HELSINKI –gallerian, tuotantonsa esittelyä ja myyntiä varten. Galleria
toimi 1985 - 2009 väliset vuodet Senaatintorin varrella Aleksanterinkadulla.
Helsingin kaupunki muutti tilat korttelin remontoinnin yhteydessä yleistiloiksi ja poisti Pälikön käyttämän galleriatilan. Pälikön maalauksista on
painettu yli 1400 erilaista korttia, joiden yhteinen painosmäärä ylittää 85
miljoonaa. Grafiikan töitä hän on tehnyt yli 400 aiheesta.
Kehitysopin kouluopetuksen voimistuessa 1970-luvulla, Kimmo Pälikkö
pyrki selvittämään taustoja oppikirjoissa esitetyille, kehitysoppia tukeville
väitteille. Vuonna 1981 STLK (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen
Kirkko) julkaisi kehitysopin epätieteellisyyttä valaisevan kirjasen "Tekijänoikeudesta maailmaan", jonka tekemisessä Pälikkö oli mukana. Hänen kehitysopin taustoja valaisevia kirjoituksiaan julkaistiin Luterilainen-lehdessä
vuosien 1992 – 2004 välisenä aikana. Nämä artikkelit olivat pohjana Taustaa
1 ja 2 -kirjoille. Artikkelit ovat luettavina myös verkkosivuilla; www.taustaa.fi.
Erillisinä vihkoina on julkaistu:
Taustaa liite A, jossa käsitellään maakerrostumien todistusta nuoresta maailmasta.
Taustaa liite B, jonka aiheena ovat apinan ja ihmisen väitetyt välimuodot
sekä geenien lukemiseen liittyvät uudet tiedot.
Taustaa 3 ALUSTA VIIMEISEEN AIKAAN on yhtenäinen teos, joka perustuu sekä arkeologisiin kaivauksiin Mesopotamian alueella että niihin
muutoksiin, jotka vaikuttivat materialistisen maailmankatsomuksen voimistumiseen.
Kirjan liitteenä on Taustaa liite B, joka painottuu väittämiin ihmisen ja
apinan samankaltaisuudesta. Myös Taustaa 3 –kirja on verkkokirjaversiona
osoitteessa
www.taustaa.fi tai www.kp-art.fi

289

