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Mitä evoluutio on?

Riippuu keneltä kysytään



Osa 1

Oppikirjojen tarina elämän synnystä:

Kemiallinen evoluutio, abiogeneesi

eli moderni itsestäänsikiäminen



ITSESTÄÄNSIKIÄMISEN HISTORIAA

Anaximandros Miletolainen (500-luku eKr.) uskoi, että eliöitä syntyy 

auringon lämmön höyrystämästä merivedestä. (Ja että jotkut 

suomupeitteiset muinaiset merieläimet muuttivat maalle, karistivat 

suomunsa, muuttuivat maaeläimiksi ja lopulta ihmisiksi.)

Aristoteles (300-luku eKr.) uskoi mm., että kuorieläimet syntyivät 

liejusta,  koit villasta ja kirput lannasta.

Belgialainen lääkäri Jean Babtiste van Helmot (1744 – 1829) uskoi, 

että sammakoita syntyy suon liejusta ja usvasta, hiiriä rievuista 

ja jyvistä.



Pasteur oli kumonnut itsestäänsikiämisen v. 1860-2 tekemillään 

kokeilla.

Mutta: Jenan yliopiston eläintieteen ja meribiologian professori 

(ja huijari) Ernst Haeckel herätti sen kuolleista Suomen 

nälkävuonna 1868.

Haeckel väitti löytäneensä merenpohjasta protoplasmisia

eli ”alkulimaisia eliöitä”, joita hän kutsui moneroiksi*, jotka 

koostuivat ”albumiinisista hiilikombinaatioista”.

*Blathybius haeckelii



”Työ on edistynyt jo hyvin pitkälle ja hyvin pian

murtuvat viimeisetkin esteet kuolleen ja

elävän väliltä kärsivällisen työn ja mahtavien 

tieteellisten ajatusten tuloksena.”  

”Loppujen lopuksi elämä voi osoittautua

hyvinkin yksinkertaiseksi ja ymmärrettäväksi”

(1980-luvun alku, Kanava-lehti?)

Alexander Oparin (1894 – 1980):

1924: Proiskhozhdenie Zhizny (Elämän synty). Laajennettu teos

vuonna 1936, joka käännettiin englanniksi v. -38 (Origin of Life):



”Alkumaapallon olosuhteet olivat suotuisat elämän
synnylle.” (BIOS 1, 4. painos 2007, 5. uudistettu painos 2008)

Kuka kävi

”alkumaapallolla”

tekemässä sää- ja

ilmastohavaintoja?



”Alkumaapallon olosuhteet mahdollistivat elämän synnyn.”
(BIOS 1, 15 – 16. painos 2016)

Onko näyttöä?

Kyllä on – mutta 

mihin suuntaan?



”Kaasukehän aineista syntyi

UV-säteiden, salamoiden ja tulivuori-

toiminnan yhteisvaikutuksesta amino-

happoja ja muita orgaanisia yhdisteitä.

Niitä liukeni veteen ja ne päätyivät lopulta

meriin. Aineiden reagoidessa meressä

keskenään muodostui monimutkaisempia

yhdisteitä. Tätä ilmiötä sanotaan 

kemialliseksi evoluutioksi…

Näin on syntynyt monia orgaanisia aineita,

mm. aminohappoja, valkuaisaineita ja 

adeniinia” (Koulun biologia, Lukio 2, 1998).

BIOS 1:

Mutta: Millerin kokeet todistivat, että oletetun alkumaapallon olosuhteet eivät

olleet suotuisat elämän synnylle:

Millerin kokeet:

”Paperikemiaa”



Milllerin kipinäkokeiden ongelma No1: väärät tuotteet: tervat,
muurahaishappo, ketonit, aldehydit, vääränlaiset ja väärä-
kätiset aminohapot jne.

Jos aminohapoista syntyisikin solun ulkopuolella jokin ketju QWYCCRCGFFP, 

vesi rikkoisi sen lähes samantien:

Kiraalisuus- eli

kätisyysongelma →



Reaalimaailman epäorgaanisessa kemiassa

reaktiot pyrkivät aina tasapainoon, jolloin ne 

toimivat molempiin suuntiin: Tuote alkaa 

hajota takaisin lähtöaineikseen:

C,F,G,P,Q,R,W,Y…→ ⏎ QWYCCRCGFFP… + H2O

Vesimolekyylien jatkuva törmäily* saa aikaan hydrolyysi- eli 

hajoamis-

reaktion, jossa aikaisemmin syntynyt vesi palaa lähtöaineisiinsa!  

Lisäksi muiden molekyylien törmäily voi rikkoa ketjua. 

*”Lämpömyrsky”, noin 2300 km/t. (5 – 40 asteessa)

↑ ↑↑



Elämänsynnyntutkija Nicolas Hud (2018): 

”Elämä syntyi alkumeren pienten saarten rantaviivoilla, jotka välillä 

kuivuivat. Elämän synnyn seuraaminen olisi ollut tylsää – samanlaista 

kuin olisi seurata maalin kuivumista.”



Uuden lukion

biologia 2, 1986:

A: Ramapithecus

B: Etelänapina

C: Käteväihminen

D:Pystyihminen

E:Neandertalinihmin.

F:Nykyihminen

Vuoden -86 jälkeen A

on poistunut, jossain 

myös C. Tilalle on 

tullut

sahelinapinaihminen

ja

Ardipithecus-suku



Koulun biologia, lukio 2, 1998 Haeckelin väärennökset, vm. 1874:



Lukion biologia, BI1, 2015:
Samat v. 1874 väärennökset!

*

*Ihmisen ja simpanssin DNA-erot ovat paljon suurempia kuin vajaat 5 %.



Profile reconstructions of the blood vascular system of a stage 13 human embryo. The early circulation is now asymmetrical with the venous vessels enlarging on the right and diminishing on the 
left. A , Right side: the main venous channels to the heart can be seen. B , Left side: the aortic arch arteries, the main vessels arising from the dorsal aorta and the umbilical arteries are shown. 
Note: Only the endothelial lining of the heart chambers is shown and, because the muscular wall has been omitted, the pericardial cavity appears much larger than the contained heart.

Early embryonic circulation
${parentCitation.authFull}, Gray's Anatomy, CHAPTER 13, 205-209

Copyright ©  2008   ? 2008, Elsevier Limited. All rights reserved.

”Kiduksista” eli kidustaskuista (tai poimuista)
muodostuu mm. osa kasvoja, korvaa ja kaula-
lihaksia. 

Kiduspoimut ovat todellisuudessa
paksumpien solukerrosten eli plakoidien (**) 
väliin jääviä syvennyksiä.

**
**** ’*
**



BIOS 1,

lukion 

biologia 



Vain ns. pullonkaulavaiheessa jotkut selkärankaisalkiot saattavat
hieman muistuttaa toisiaan, mutta ovat hyvin erinäköisiä sitä ennen.

Somiittien yksi tehtävä on kasvattaa
alkiolle pituutta, ei häntää, vaikka
siitä edelleenkin käytetään nimitystä
”häntäsilmu”.

(Kehitysbiologia,
Sariola ym. 2015)



Haeckelin alkiot (1874) yläkuvassa, oikeat keskellä



The anatomy of the full thickness of the skin in section.

Skin, nails and hair
Cerio, Rino, Hutchison's Clinical Methods: An Integrated Approach to Clinical Practice, 15, 333-347

Copyright ©  2012   © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Tuppi, josta karva kasvaa, ulottuu
ihonalaiseen rasvakerrokseen 
saakka. Karvatupissa on ainakin 
kahdenlaisia kantasoluja, joilla 
on tärkeä rooli ihohaavojen 
ja II-asteen palovammojen
paranemisessa.
Supistuessaan karvankohottajalihas
tyhjentää talirauhasen iholle. Jos lihas ei 
toimi, tali kerääntyy ihon alle ja muodostaa
”talikasvaimen”, aterooman.
Ihmisen ihon jokaisella neliö-
sentillä on n. 60 – 600 karvaa. 
.



Inner canthus, showing the semilunar fold and the caruncle. Normally the punctum is not visible unless the lower lid is depressed.

Anatomy of the eye
Stein, Harold A, MD MSc (Ophth) DOMS (London) FRCSC, Ophthalmic Assistant, The, Chapter 1, 3-14

Copyright ©  2013   © 2013, Elsevier Inc. All rights reserved.

Vilkkuluomi (semilunar fold) on tärkeä osa
-kyynelnesteen muodostuksessa
-kyynelnesteen kierrossa
-silmän liikkeissä
-pölyn poistossa



Anatomy of the sacrum and coccyx.

Caudal Epidural Nerve Block
Waldman, Steven D., Pain Management, Chapter 168, 1248-1257

Copyright ©  2011   Copyright © 2011, 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc. All rights reserved.

”Tuttuja ihmisen surkastumia ovat… häntänikamat.” (Elämä, s. 32)
Häntäluun latinankielinen vastine coccyx juontuu kreikankielestä coucou, joka 
tarkoittaa käkeä; häntäluun silhuetti muistuttaa käen nokan silhuettia.



Male external genitalia.

Perineum
Moses, Kenneth Prakash, MD, Atlas of Clinical Gross Anatomy, 38, 478-492

Copyright ©  2013   Copyright © 2013, 2005, by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

Lantion pohjan lihakset ja peräaukon 
sulkijalihakset ankkuroituvat häntäluuhun.



Embryology of the appendix. A . Growth of the inferior tip of the cecum lags during early intrauterine development. B . This produces the infantile appendix. C . Continued differential growth of 
the lateral cecal wall leads to the posteromedial position of the appendix in older children and adults. (From McVay CB: Anson & McVay Surgical Anatomy, 6th ed. Philadelphia, WB Saunders, 
1984.)

Diseases of the Appendix
Jacobs, Jill E., MD, Textbook of Gastrointestinal Radiology, chapter 60, 1039-1069

Copyright ©  2008   Copyright © 2008, 2000, 1994 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

Appendix kateenkorvan tavoin on
vastasyntyneellä tärkeä 
immunologinen elin. 
Umpilisäkkeessä syntyvät mm
suoliston limakalvon vasta-aineet, 
IgA:t (immunoglobuliini A).
Umpilisäke tulehtuu harvoin ennen
neljättä ikävuotta, johon mennessä
suolisto on jo kehittynyt ja 
pärjää ilman umpilisäkettäkin. Mutta
myös aikuisella umpilisäke vai-
kuttaisi olevan hyödyllinen. Ne,
joilta appendixia ei ole poistettu,
vaikuttaisivat toipuvan nopeammin
ripulitaudeista.



Elämä, lukion biologia, WSOY 2005, s. 32:

”Suora vatsalihas (´pyykkilautalihas´) on ihmisen ainoa jaokkeinen

lihas, kaikki muut lihaksemme ovat jaokkeettomia. Suoran vatsa-

lihaksen jaokkeisuus kertoo yhteisestä alkuperästä kalojen kanssa. 

Surkastumat osoittavat meidän kehittyneen kantamuodoista,

joilla nämä rakenteet ovat olleet toimivia tai ovat toimineet 

eritavalla.”



Diagram of the anterior abdominal wall anatomy. The left rectus abdominis and oblique muscles have been removed. Note location of epigastric vessels, arcuate line, transversalis fascia, 
spigelian line, linea alba, and spermatic cord.

Normal Anatomy of the Abdominal Wall
Aguirre, Diego A., Abdominal Imaging, CHAPTER 133, 1439-1443

Copyright ©  2011   Copyright © 2011 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

Suoravatsalihas integroituu kiinteästi linea albaan (”vatsajänne”) 
poikittaisten sidekudos-juosteiden avulla antaen sille 
tärkeää lisätukea ja sallien linea alban venyä raskauden aikana.


