
Aikakirja 1 

Aikakirja

Toimittaneet:
Ari Brozinski, Harry Lehto, Kirsi Rajala ja Kirsi Lehto



2 AikakirjaISBN 978-951-29-4588-7
PrintOn, 2011 Tallinna



Aikakirja 3 

Sisällysluettelo
Aika ennen Maan syntyä 8
Maan synty ja geologinen kehityshistoria 23
Elämän synty 31
Maan ja eliökunnan kehitys 61
Ihmisen aika 87
Sanasto 100



4 Aikakirja

Aikavaelluksen ja Aikakirjan tukijat
Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia Aikavaelluksen ja Aikakirjan tukijoita, joita ilman tämä projekti ei olisi ollut mahdollinen. Erityisen arvokkaan 
panoksen tähän hankkeeseen ovat antaneet seuraavat yhteistyötasot.

Lisäksi Aikavaellus haluaa kiittää seuraavia henkilöitä avusta:

• Fahad Sulehria, www.novacelestia.com
• Chris Flynn, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Tuorlan observatorio, Turun yliopisto
• Hannu Karttunen, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Tuorlan observatorio, Turun yliopisto
• Vesa Kankare, www.vkastronomy.com

Aikavaelluksen kivipaasien lahjoittaja: Palin Granit Oy

Aikavaelluksen informaatiolaattojen leikkaus, kaivertaminen ja kiinnittäminen: 
Turun yliopiston työpaja ja Åbo Akademin työpaja

Kivipaasien kuljetus maastoon: Kaarinan kaupunki ja Turun kaupunki

Aikavaellusreitin puurakenteet ja viitat: Turun yliopiston puutyöpaja

Osallisena suunnitteluun ja tiedotukseen: Turun yliopiston tilasuunnittelu ja Turun yliopiston tiedotus

Kartta-aineisto: Maanmittauslaitos

Wihurin säätiö 

K.H. Renlundin säätiö

Varsinais-Suomen liitto

 Turku 2011-säätiö



Aikakirja 5 

Aikavaellus ja Aikakirja
Projektin johtajat ja koordinoijat

• Kirsi Lehto, Biokemian ja elintarvikekemian laitos,  
molekulaarisen kasvitieteen osasto

• Harry Lehto, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Tuorlan  
observatorio, Turun yliopisto

Aikakirjan toimittajat

• Ari Brozinski, Geologi och mineralogi, Åbo Akademi
• Harry Lehto, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Tuorlan  

observatorio, Turun yliopisto
• Kirsi Rajala, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Turun 

yliopisto
• Kirsi Lehto, Biokemian ja elintarvikekemian laitos,  

molekulaarisen kasvitieteen osasto

Aikakirjan taitto, karttaesite, WWW-sivut

• Ari Brozinski, Geologi och mineralogi, Åbo Akademi

Pääkirjoittajat eri osoissa

Aika ennen Maan syntyä

• Esko Gardner ja Harry Lehto, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, 
Tuorlan observatorio, Turun yliopisto

Maan synty

• Ari Brozinski ja Olav Eklund, Geologi och mineralogi, Åbo 
Akademi.

Elämän synty

• Kirsi Lehto, Paavo Huoviala, Heta Mattila, Lauri Nikkanen, Pasi 
Paananen. Biokemian ja elintarvikekemian laitos, Molekulaari-
sen kasvitieteen osasto (”Elämän synty” kurssi)

Maan ja eliökunnan kehitys

• Matti Räsänen ja Jenni Huttu, Geologian ja maantieteen laitos, 
ja Ilari Sääksjärvi ja Timo Vuorisalo,  Biologian laitos, Turun 
yliopisto

Ihmisen aika

• Kirsi Rajala, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Turun 
yliopisto

Teematekstien kirjoittajat

Edellä mainittujen lisäksi: Auni Somero, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, 
Tuorlan observatorio; Esa Tyystjärvi ja Suvi Virtanen, Biokemian ja elin-
tarvikekemian laitos, molekulaarisen kasvitieteen osasto 

Aikajanatekstien kirjoittajat

13720 Ma; 13530 Ma; 13440 Ma; 13200 Ma; 13100 Ma; 12510 Ma; 
11500 Ma; 11010 Ma; 10330 Ma; 8650 Ma; 7700 Ma; 6660 Ma; 6000 
Ma; 5300 Ma; 5100 Ma; 625 Ma; 100 Ma; 10 Ma: 
Esko Gardner ja Harry Lehto

1 Ma; 0,0257 Ma: Harry Lehto

4568 Ma; 4530 Ma; 4400 Ma; 1900–1880 Ma; 1880–1860 Ma; 
1850–1810 Ma; 1800–1760  Ma; 1575 Ma; 1275 Ma:  
Olav Eklund ja Ari Brozinski

3000 Ma, Ur; 2500 Ma, Arctica ja Kenorland; 2000 Ma, Atlantica; 
1800 Ma, Nena; 1800–1500 Ma, Columbia; 1100–1000 Ma Rodinia; 
600–500 Ma, Gondwana; 500 Ma, Pangea: Ari Brozinski

730–640 Ma; 635–541 Ma; 540–488 Ma; 488–443 Ma; 416 Ma; 
416–360 Ma; 318–299 Ma; 230 Ma; 199 Ma; 199–145 Ma; 100 Ma; 
73 Ma; 70–65,5 Ma; 65,5 Ma; 65,5–55,8 Ma; 65,5–23 Ma; 55,8–33,9 
Ma; 10 Ma; 6 Ma; 4 Ma; 3 Ma; 0,2 Ma; 0,06–0,05 Ma; 0,03 Ma; Holo-
seeni: 
Matti Räsänen, Ilari Sääksjärvi, Timo Vuorisalo ja Jenni Huttu

Esihistoriallinen ja historiallinen aika: Kirsi Rajala



6 Aikakirja

Kuvittajat

• Sanni Rahkola ja Tomi Räsänen, Geologian ja mineralogian 
laitos, Turun yliopisto

Aikavaellus-tehtäväkirja koululaisille

• Laura Vainio, Geologian ja maantieteen laitos, Turun yliopisto

Laattatekstien kirjoittajat

• Esko Gardner ja Harry Lehto, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, 
Tuorlan observatorio, Turun yliopisto

• Ari Brozinski ja Olav Eklund, Geologi och mineralogi, Åbo 
Akademi

• Kirsi Lehto, Biokemian ja elintarvikekemian laitos, molekulaari-
sen kasvitieteen osasto

• Kirsi Rajala, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Turun 
yliopisto

• Matti Räsänen, Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto
• Ilasri Sääksjärvi, Biologian laitos, Turun yliopisto
• Timo Vuorisalo, Biologian laitos, Turun yliopisto



Aikakirja 7 

Tervetuloa
Aikavaellukselle
Toimituskunta

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

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

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

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

Olemassa olomme juontaa kuitenkin juu-
rensa pidemmälle kuin elämän syntyyn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aurinkokunnan synty

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

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

Samalla kun kiekossa alkavat pölyhiukka-
set keskinäisten törmäysten seurauksena 

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

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

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

13440 Ma, z=15

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

Mikä on tähti?

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

Fuusioreaktio

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

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

Mikä on tähtipopulaatio?

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

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

Supernova

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

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

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

Yhdistelmäkuva kirkkaimmasta havaittavasta super-
novajäänteestä, N49:stä. Keskellä näkyvät siniset osat 
(röntgenkuva) ovat miljoona asteista kaasua. Viileämpi 
kaasu näkyy punaisena  (infrapunakuva). Röntgenkuva: 
NASA/CXC/Caltech/S.K ulkarni et al. Optinen kuva: 
NASA/STScI/UIUC/Y.H. Chu & R.Williams et al. Infra-
punakuva: NASA/JPL-Caltech/R.G ehrz et al. Nasa/
nasaimages.org.
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Kaksi galaksia yhdistymässä. Törmäyksen aikana syntyy miljardeja 
tähtiä. Tiheintä ja kirkkainta tähtienmuodostusaluetta kutsutaan 
superklusteriksi. Kuvan avulla tähtitieteilijät voivat paremmin 
erottaa tähtien ja tähtiklustereiden välisiä eroja, joita syntyy kah-
den spiraaligalaksin törmätessä. Kuva on otettu Hubble-avaruuste-
leskoopilla. Kuva: NASA, ESA, and B. Whitmore (STScI).
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Miten Maa toimii?
Ari Brozinski

Ytimestä ylöspäin

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

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

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

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

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

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

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

Kolme liikesuuntaa

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

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

Laattojen kohdatessa voi tapahtua joko 
törmäys tai subduktio

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

Maan osat.  
Piirros: Ari Brozinski.

Konvektiovirtausten sekä vaipan vetävän 
vaikutuksen periaate. Piirros: Ari Brozinski. 
Alkuperäinen kuva: USGS.
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Mitä elämä on?
Kirsi Lehto, Paavo Huoviala,

Heta Mattila, Lauri Nikkanen ja

Pasi Paananen

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

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

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

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

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

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

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

Elämän rakennuspalikat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proterotsooinen eoni, 1275 Ma

Diabaasit

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

Proterotsooinen eoni,

1100–1000 Ma 

Rodinia-supermanner

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

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

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

vät Nenaan eli osa sen muodostaneista 
mannerryhmittymistä säilyi muuttumatto-
mina. Rodinian lisäksi ehdotettuja nimiä 
supermantereelle ovat olleet muun mu-
assa Ur-Gondwana ja Paleopangea. Nimi 
Rodinia tulee Venäjän kielestä, jossa se 
tarkoittaa ”kasvamista”. Rodinia oli laajim-
millaan noin 1000 miljoonaa vuotta sitten.

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



Aikakirja 69 

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

Fanerotsooinen eoni,

myöhäinen kivihiilikausi,

318-299 Ma

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

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

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

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

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

Nykyhetki

Kivihiilikaudella elänyt jättiläissudenkorento, Meganeura, jonka 
siipien kärkiväli oli jopa 70-90 cm. Piirros: Sanni Rahkola.
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Ihmisen
kulttuurievoluutio 
Kirsi Rajala

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

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

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

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

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

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

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


