


Vedyn ja hapen välinen sidos vesimolekyylissä on kovalenttinen (kemian vahvimpia 
sidoksia). Vesimolekyyli (H2O)  suhtautuu naapurimolekyyliin kahdesta kohdasta 
positiivisesti ja kahdesta kohdasta negatiivisesti. Vesimolekyylien väliset sidokset ovat 
vetysidoksia (eli heikkoja). Ne ovat riittävän vahvoja muodostamaan pintajännittei-
syyttä ja riittävän heikkoja, jotta vesi voi toimia eri muodoissaan. Mikrolitrassa (litran 
miljoonasosa = 10–6 litraa)  vettä on noin 30 miljardia vesimolekyyliä.  

"Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, 
että taivaat ja samoin maa, vedestä ja 
veden kautta rakennettu, olivat ikivanhas-
taan olemassa Jumalan sanan voimasta ja 
että niiden kautta silloinen maailma 
hukkui vedenpaisumukseen." (2 Piet. 3:5,6)  

Jumala käytti vettä  
rakennusaineena 

Veden osuus kaiken elävän rakenneosana ja luonnon eri toimintatasojen vaikuttavana 
aineena ja informaation välittäjänä alkaa vähitellen selvitä tutkijoille. Vesi poikkeaa 
kaikista tunnetuista aineista. Se toimii kolmena olomuotona: vetenä, höyrynä ja jäänä.  
Poikkeuksellista on myös se, että vesi on painavin eli tihein kun sen lämpötila on +4 0C 
ja kevein kun se on jään muodossa. Veteen varastoituu runsaasti lämpöenergiaa, joka on 
edellytys elämän säilymiselle maapallolla. Ihmisessä veden osuus on 65-75%. Kaikki 
elollinen toimii veden varassa. 



Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi 
ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen 
nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet 
kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. (1 Moos. 
2:19-20) 

Luominen kuudessa päivässä 



Aikana ennen vedenpaisumusta (n. 1600 vuotta) syntyivät kalkkikerrostumat 
matalan veden alueille. Nämä alueet sekä kelluvat saaret  ja koralliriutat peittivät 
laajoja vesialueita. Näiden alueiden eläimistöstä sekä planktonkasvustosta syntyivät 
myöhemmin mm. suuret fossiilisen polttoaineen kerrostumat. 

Ennen vedenpaisumusta 



Tilanne ennen vedenpaisumusta 

© Kimmo Pälikkö 



Maailman olosuhteista 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. On arveltu, että esim. Urin 
zikkurat -temppelin malli on heijaste rakennuksista ennen vedenpaisumusta. 
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Tilanne  ennen vedenpaisumusta 



Suurten eläinten elinolosuhteet 
Seismosaurus painoi yli 50 
tonnia. Pituutta sillä oli noin 
40 metriä ja korkeutta lantion 
kohdalta lähes 10 metriä. 
 
Sen sieraimet sijaitsivat pää-
laella, silmien välissä. Ne 
olivat kooltaan yhtä pienet 
kuin nykyhevosen sieraimet.  
 
Vallitsevan ilmanpaineen ja 
hapen osapaineen on täytynyt 
olla nykyistä suurempi.  
 
Verenpaineen ja hapen 
osapaineen tulee olla 
olosuhteisiin nähden riittäviä, 
jotta verenkiertojärjestelmä 
pystyy kuljettamaan happea ja 
pumppaamaan verta yli 10 
m:n korkeuteen.  

Sierainten sijainti 
päälaella estää mudan 
ja roskien kulkeutu-
misen henkitorveen 
ruokailun aikana. 
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Ilmanpaineen ollessa noin kaksi kertaa nykyistä suurempi, 
saattoivat myös suuret lentoliskot päästä lentoon. 

• Job kuvaa suurta Behemotia 
rämeiden ja virtojen eläimeksi.  
 
• Suurten liskojen ruumiinrakenne 
vaati ympärilleen vedenpainetta, jotta 
ruumiinlämpö ja verenkierto pysyivät 
vakiona.  
 

• Pitkän kaulansa avulla eläin pystyi 
käyttämään rehevää matalan veden 
kasvustoa ravinnokseen. 
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Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän 
sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra 
katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja 
Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että 
karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni.” (1 Moos. 6: 5_7) 

Ihmisen pahuus 
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Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on 
heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan. Tee itsellesi arkki 
honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.” (1 Moos. 6:13-14) 
…sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat.  Ja 
satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä.(1 Moos. 7:11-12) 

Vedenpaisumus 
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…sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet (C), ja taivaan akkunat 
aukenivat (A). Ja satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä 
yötä. (1. Moos. 7:11-12)  Kuvatun tapahtuman yhteydessä lähtivät liikkeelle maanpinnan 
humuskerrostumat ja muu irrallinen aines. (B) 
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Vedenpaisumuksen vaikutukset 
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Sateen lakattua muodostuivat maakerrostumat 



”Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, 
ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö.” (1 Moos. 8:22) ”Niin kaari on oleva pilvissä…” "Tämä on 
sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä 
on." Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli 
Kanaanin isä. Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat 
(1 Moos. 9:16-19) 

Liiton merkki 
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Vedenpaisumuksen aikaansaamat maakerrostumat  ja niistä löydetyt fossiilit antavat 
kuvan ajasta ennen  vedenpaisumusta.  
 

Hiili 14 –mittauksin on voitu todeta, että  maakerrostumista löydetyt eläin- ja kasvi-
fossiilit kertovat luomakunnasta, joka on ollut elossa suunnilleen samaan aikaan – alle 
10 000 vuotta sitten. 

Vedenpaisumuksen jäljet 
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Maapallon lämpeneminen ja muutosten nopeus ovat yllättäneet ne, jotka 
uskovat maapallon luonnon olevat satojen miljoonien vuosien kehityksen tulos. 
Kehitysopilliset arviot harhauttavat sekä tutkijoita että päättäjiä. 

Nykyti la  
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Maapallon kerrosten mitoista 

Maapallon pinnasta sen keskukseen on matkaa 6378 km. Kuoren paksuus 
siitä on noin 0,3 – 1% 
 

Kehitysopin mukaan fossiileja sisältävien kerrostumien yhteispaksuuden 
tulisi olla yli 140 km 
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Maakerrostumat 

Mannerlaattojen liikkuessa tapahtui runsaasti törmäyksiä, joiden seurauksena 
syntyivät nykyiset vuorijonot sekä merten syvänteet.  
Samassa yhteydessä syntyivät myös valtamerien laajat selänteet, jotka ovat  
nykyään suuria basalttilaattoja, jotka eivät muodostu kerrostumista. 

Vedenpaisumuksen seurauksena  
yhtenäinen mannerlaatta hajosi useiksi 
laatoiksi, jotka erkanivat toisistaan ja 
liukuivat maapallon liikkeiden 
mukana nykyisille paikoilleen. 
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A = tilanne ennen vedenpaisumusta. 
B = vedenpaisumuksen ensimmäisen 
vaiheen aikana veden kasaamat 
kertymät. 
C = peruslaatta murtuu maapallon 
äkkinäisten liikkeiden vuoksi 
D-E = laattojen väliin purkautunut 
sula basaltti lisää laattojen liikettä. 
Laattojen törmäyksissä syntyvät 
syvänteet ja vuoristot – kuten 
alakuvassa. 
Q = kalkkipitoiset kerrostumat syn-
tyivät matalien merien pieneliöiden 
kivettyessä. 
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Mannerlaattojen liikkeiden on 
täytynyt olla niin nopeaa,  
että maapallon vuoristot ovat 
kohonneet niiden törmäysvoimasta.  
 
Vuorten kerrostumissa on mm. 
vesieläinten fossiileja. 
 
Vuoristoissa voidaan myös nähdä 
laattojen liikesuunta = laatan 
pintapuoli  sekä kerrostumat. 
 
Kuvasarjassa A-B on kuvattu syn-
tyhetki ja nykyinen tilanne.  
 
Kuvassa C on näkyvissä laattojen 
noususuunta. Kulumisilmiöt ovat 
laattojen pinnassa vähäisiä. 

C 
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Vuoristojen synty 



Mannerlaattojen muovautuminen 
törmäyshetkellä kuvien esittämään 
muotoon edellyttää, että kerrokset 
olivat vielä riittävän joustavia. 
Hitaan muotoutumisen jälkiä eli 
kovan kallion murtumia ei esiinny.  

Nykyinen uskomus: 
”Mannerlaattojen liike on nopeinta 
Pääsiäissaarten lähellä, noin 15 cm 
vuodessa, ja hitainta Arktisessa 
selänteessä, alle 2,5 cm vuodessa.” 
(Wikipedia) 
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Mannerlaatat liikkuivat 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Mannerliikunnot


A) Liike-energian pystyyn nostamien 
laattojen rakenteessa näkyvät 
kerrostumat. 
 
B) Todellinen näkymä osoittaa, että 
vuorten rinteet eivät ole vielä 
muuttuneet eroosion vaikutuksesta. 
Vuoren harjat ja huiput ovat uuden 
teräviä. Muutaman tuhannen vuoden 
aikana syntynyt kertymä on ala-rinteillä 
ja laaksoissa. Jos vuorten ikä olisi 50-70 
miljoonaa vuotta, ne olisivat eroosion 
vuoksi kadonneet. 

B 
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Mannerlaattojen törmätessä syntyneiden 
vuoristojen kerrostumissa on runsaasti 
mm. vesi-eläinten fossiileja.  
 
Kalliopintojen rapautuminen on 
vähäistä, mikä on todiste siitä, että ne 
eivät ole vanhoja. Esimerkkikuvassa 
näkyy törmäysliikkeen synnyttämä 
vuorijono.  

Törmäysjäljet tuoreita 

A 



Mannerlaatan törmäyksen nostama kerrostuma muodostaa maisemassa 
vuoren huippuineen. Vuoren rakenteessa näkyvät maakerrostumat sekä 
liikesuunta pintakerrosten noustessa edessä olevien kerrostumien päälle. 
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Kaikkien nähtävissä 



Maakerrostumien murtopuolella näkyvät kerrostumat 

C. Doolittle Walcott löysi v.  1909  Mount 
Waptan vuoren rinteeltä matalan veden 
eliöstöä sisältäneen fossiiliesiintymän, 
joka sai nimekseen Burgessin esiintymä. 
Hän piti kerrostumia todisteena 
vedenpaisumuksesta. 
 
Fossiilien nopeaa ilmestymistä 
kerrostumiin kutsutaan 
”kambrikauden räjähdykseksi”. 

H. Whittington järjesti 1970 –luvulla 
löydöt uudelleen todisteeksi evoluutiosta. 
Hänen mielestään kerrostumat olivat 
syntyneet 530 -600 miljoonaa vuotta sitten. 
Tiedemaailma hyväksyi muutoksen, 
koska se tuki evoluutioteoriaa. 

Vuoren rinteellä näkyvät 
Vedenpaisumuksen aikana 
Syntyneet kerrostumat 
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 Olosuhteista ennen vedenpaisumusta 
 
Matalan veden eliöstöstä syntyivät sekä kalkkikivikerrostumat että 
fossiilirikkaat kerrostumat maakerroksiin. 

Burgessin alue sisälsi 
rikkaan matalan veden 
eliöstön eli toimivan 
ekosysteemin.  
 
Koska joukossa ei ollut 
lintuja ja nisäkkäitä, 
oletetaan, että niitä ei 
ollut vielä kehittynyt. 
 
Tilanne on sama 
nykyään – matalassa 
vedessä elävät sinne 
kuuluvat eläimet – 
eivät linnut, lehmät tai 
ihmiset. 
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Kehitysopin laskelmien mukaan alimmat fossiileja sisältävät kerrostumat 
ovat noin 600 milj. vuotta vanhoja.  
 
RATE-tutkimuksissa otettiin näytteet eri kerrostumista. Kaikista löytyi radio-
hiiltä (C14) suunnilleen sama määrä. Voidaan perustellusti olettaa, että ne 
ovat peittyneet maakerroksiin samoihin aikoihin – alle 50 000 vuotta sitten. 

Ennen vedenpaisumusta eläneet 
eliöt löytyvät kerrostumista. 
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Viereisessä kuvassa on esitetty 
kehitysopin mukaisten kerrostumien 
paksuudet. Kuvassa on vertailuna 
Himalajan vuoristo, jonka iäksi 
ilmoitetaan 50 - 60 milj. vuotta. Siinä ei  
voi kuitenkaan havaita kulumajälkiä 
 
Mantereiden kulumisen seurauksena 
maa-aines kulkeutuu veden mukana 
vesistöihin. 
 
Valtamerien pohjasedimenttien tulisi 
olla satojen metrien paksuisia ja 
meriveden elinkelvottoman suolaista, 
jos Maapallon historian perinteinen 
tulkinta olisi oikea.  
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Maakerrokset 
kertovat nopeasta  
tapahtumaketjusta 



Samanlaisia nopeasti 
syntyneitä kerrostumia 
esiintyy kaikkialla 
maailman vuoristoissa.  
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Kulumajäljet puuttuvat 



Kerrostuman ikä määritellään fossiilien mukaan. Fossiilia ympäröivän maa-ainek-
sen kerrostumisnopeutta ei tiedetä. Vesimassojen mukana kulkevat maa-ainekset 
voivat muodostaa jopa metrien paksuisia kerrostumia muutamassa tunnissa. 
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Kerrostuminen tapahtui nopeasti 



Vuorten kerrostumat ja eroosio 

Himalajan vuoristo on syntynyt mannerlaattojen 
törmäyksen tuloksena. Maakerrostumat ovat selvästi 
näkyvissä. Vuorten rinteiltä löytyy runsaasti fossiileja. 
Huiput  ja  vuorenharjanteet  ovat teräviä. Miljoonien  
Vuosien kulumisjälkiä ei ole näkyvissä..  
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Himalajan iäksi on ilmoitettu 50 - 60 miljoonaa vuotta,  
jolloin kuluman pitäisi olla  n. 5  km. Viereiseen kuvasarjaan on merkitty laskettu 
kulumisilmiö 10  ja  50  miljoonan vuoden aikana. Nykyisten arvioiden mukaan vuor-
ten korkeus kasvaa 2  -  3  cm vuodessa alhaaltapäin. Näin oletetaan tapahtuneen 
viimeisen 20  miljoonan vuoden ajan (yhteensä noin 600 km ylöspäin). Pinnan 
kohoamista ja ajan kuluttavaa vaikutusta ei kuitenkaan näy pintakerroksissa 



Vesi kuljettaa irronneen maa-
aineksen pääasiassa meriin. 
Mukana kulkeutuvat myös 
mineraalit, kuten suolat. 
 
Merien suolapitoisuus vaihtelee 3,2 
- 3,8 % välillä. Jokien tuoman 
suolan määrä on tarkoin arvioitu. 
Sen mukaan nykyinen suola-
pitoisuus on kertynyt alle 10 000 
vuodessa.  
 
Valtamerien laajoilla alueilla 
sedimenttien paksuus on hyvin 
ohut. Tämä on merkki lyhyestä 
kertymisajasta. Meren pohjat ovat 
pääasiassa basalttipintaa 
(tulivuoritoiminnan tulosta). 
 
Kuvassa 
A = alkutilanne 
B = oletettu eroosion vaikutus 
miljoonien vuosien aikana 
 

Tutkimusten mukaan maa- ja kallioperä kuluvat 
6 – 10 cm vuosituhannessa. Tämä merkitsee 
60 – 100 m kulumaa miljoonassa vuodessa ja 
600 m – 1 km kulumaa 10 miljoonassa vuodessa. 
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Miljoonien vuosien  
eroosiosta ei merkkejä 



Nykyisin hyväksytyn naturalistisen käsityksen mukaan 
maapallon geologiset piirteet ovat muokkaantuneet miljoonien vuosien kuluessa 
samojen voimien vaikutuksesta, jotka vaikuttavat nykyään. Mitään luontoa 
merkittävästi muokannutta mullistusta ei ole tapahtunut. Uniformitarismin 
mukaan geologiset muutokset ovat aina hitaita ja pysyviä.  
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Maapallo nyt 



Ja Jumala sanoi: "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. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka 
maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot 
ravinnoksi." Ja tapahtui niin. (1 Moos. 1:29-30)    
Pysyvä, viherkasvustolle otollinen lauhkea ilmasto edellytti, että maapallon asento oli 
aurinkoon nähden pysty = ei vuodenajan vaihteluja. 

”Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, 
ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö." (1 Moos. 8:22)  ” Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille 
ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille 
myös tämän kaiken.” (1 Moos. 9:3)  
Vuodenaikojen vaihtelut johtuvat Maapallon akselin kaltevasta asennosta. Osa Maapallon 
pinnasta on talvikautena ilman auringonvaloa. Hedelmien ja kasvien puutos korvataan 
eläinravinnolla. 

Ennen ja jälkeen vedenpaisumuksen 
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Maapallon pohjoisosasta 25% on ikiroudassa 

Jumala ilmoitti Nooalle uusista olosuhteista: ”… ei lakkaa… vilu eikä helle, ei kesä 
eikä talvi, ei päivä eikä yö.” 
 

Vuodenaikojen vaihtelut johtuvat Maapallon kaltevasta asennosta aurinkoon 
nähden. Nykyään napapiirien alueella on lumipeitteinen talvikausi. Osa Maapallon 
pinnasta on ikiroudan peitossa. Roudan sulaessa, maaperästä löytyy jäätyneenä 
lauhkean alueen kasvustoa ja eläimistöä.   
 

Näin ei ollut ennen Vedenpaisumusta, jolloin ”siementä tekevät ruohot” ja  ”kaikki 
puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; kasvoivat kaikkialla maan päällä.” 
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Jään ja mannerjään sulaminen vedeksi nostaisi veden pintaa noin 65 m. 
Kuvassa nykyinen tilanne Euroopan alueella sekä laskelmien mukainen 
kuivan maan alue, jos veden pinta nousisi 65 m.  
 
Tarkat laskelmat ja kuvat: National Geographic n:o 9 (2013) ss. 42 - 49 

Jään sulamisen vaikutukset 
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Vuosimiljoonien synnyttämät kerrostumat puuttuvat 



Tuffikartiot ja niiden synty 
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Kalkkikiven synty 

Meren pieneliöstöstä koostuvat kalkki-
kivimuodostumat Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa ovat todisteena matalan veden 
runsaasta kalkkikuorisesta eliöstöstä ennen 
vedenpaisumusta.  

Marmori kuuluu metamorfisiin 
kivilajeihin, jotka muodostuvat 
uudelleen kuumuudessa kalk-
kikivestä. 
 
Kalkkikivialueilla esiintyy luolia. 
Hapan  sadevesi  liuottaa kalsium-
karbonaattia kalkkikivestä ja näin 
syntyy mm. tippukiviluola. 
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Kerrostumien paksuutta voi verrata kuvassa 
olevien ihmisten kokoon. 



Tippukiviluolia esiintyy eri puolilla maailmaa, kun kallioperässä on kalkkikiveä.  
 
Tippukivet  muodostuvat kalsiittipitoisesta vedestä  samaan  tapaan kuin jääpuikot.  

Tippukiviluolat muodostuvat kalkkikivestä 



Kalkkikiven käyttöä 

Kalkkikivestä valmistettu sementti kovettuu käyttökovaksi muutamassa 
vuorokaudessa. Kovettuminen jatkuu vuosia.  
 

Betoni soveltuu myös veneiden valurakentamiseen. Menetelmä on ollut 
tunnettua mm. Kiinassa vuosisatoja.  
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Kivettyminen ja fossiloituminen 

• Fossiilit ovat kivettymiä.  
• Kun eliö peittyy äkisti  vetiseen liejuun  
ja saa päälleen hapettomia kerrostumia, 
muodostuu ns. valos.  
• Eläimen tai  kasvin kovat osat    
korvautuvat mineraaleilla.  
• Jos liete on ollut hyvin hienojakoista, 
näkyvät fossiilissa myös tarkat 
yksityiskohdat.  
• Esimerkkeinä kivettynyt puu ja 
Saurusliskon pesä munineen. 
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Jalanjäljet  kalliossa 

• Märkään saveen jää eläimen jalanjäljet.  
• Kun pinta kuivuu, ja sen päälle kasaantuu 
hienoa tuhka- tai  hiekkapölyä, peittyvät 
jäljet niiden alle.  
• Kerrokset kovettuvat kivimäiseksi 
pinnaksi.  
• Kun sateet ja eroosio kuluttavat jälkiä 
suojaavat kerrostumat, jäljet tulevat esiin. 
• Mallikuvissa näkyvät Saurusliskon ja 
mahdollisesti Torosauruksen jäljet. 
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Tyranosaurus rex 

• Mary Schweitzer löysi vuonna 1997 T. rexin 
luuytimestä tumallisia veren punasoluja, jotka 
voivat olla vain muutamia tuhansia vuosia 
vanhoja.  
 
• T. rexin väitetään  kuitenkin kuolleen 
sukupuuttoon n. 65 miljoonaa vuotta sitten.  
 
• Pohjois-Dakotasta löydettiin ”67 miljoonan 
vuoden” ikäinen hadrosaurus -fossiili. Sen 
kivettyneiden luiden lisäksi on säilynyt myös 
lihaksia, nahkaa ja jänteitä. 
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Fossiilit löytyvät pinnalta 

• Kanadan Albertassa kaivetaan maan pintaker-
roksista 95-85 evo-miljoonaa vuotta sitten 
eläneiden suurikokoisten saurusten fossiileja.  
 

• Niiden tulisi geologisen taulukon mukaan  olla 
noin  30  km:n syvyydessä.  
 

• Suurten eläinten fossiiliesiintymät ovat yleensä 
lähellä pintakerrosta. Fossiileja etsitäänkin 
"pintaa potkimalla" – aivan samalla tavalla kuin 
"muutamia miljoonia evo-vuosia vanhoja" 
ihmisapinoitakin.  
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Kuva 1800–luvun kaivauksilta. 



Suurten eläinten fossiilit harvinaisia 

• Torosaurukset vaelsivat 
laumoina Pohjois-
Amerikassa ja Kanadassa. 
 
• Sieltä on löytynyt 
tuhansien Torosaurusten 
fossiilikerrostumia.  
 
• Esiintymät ovat yleensä 
maan pintakerrostumissa.  
 

• Kaikkien eläinten luut 
eivät ole kovettuneet 
fossiileiksi vaan joukossa 
on myös hyvin säilynyttä 
luuainesta. 
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Saurusjälkien joukosta on eri puolilla 
maailmaa löytynyt myös ihmisen jalanjälkiä. 
Niiden synnylle on annettu erilaisia selityksiä 
ja tarinoita. 
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Saurusten ja ihmisen jalanjälkiä vierekkäin 



• Vedenpaisumuksen aikana 
tiiviiden maakerrostumien 
alle jäänyt eloperäinen aines 
muuttui paineessa ja 
kuumuudessa: 
 

- öljyksi 
- kaasuksi ja 
- kivihiileksi. 
 

• Koska kerrostumissa on 
vielä kova paine, ei niiden 
synnystä ole voinut kulua 
miljoonia vuosia – kuten 
oppikirjoissa kerrotaan. 
 
• Tutkijat olettavat, että 
olosuhteista riippuen elo-
peräinen aines muuttuu 
öljyksi verrattain nopeasti. 

Öljyä, maakaasua ja kivihiiltä 
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”Pikaöljyä” • Hydrotermisellä 
nesteytystekniikalla öljyä 
syntyy puolessa tunnissa.  
 

• Öljy jalostetaan bensiiniksi 
tai dieselöljyksi. 
 

• Öljyn tuottamiseen voidaan 
käyttää olkea, puuta ja riisin-
kuoria.  
 

• Ylikriittinen vesi liuottaa 
eloperäisiä aineita tehokkaasti 
muodostaen hiilivetyketjuja eli 
raakaöljyä. 
• Öljy on tasalaatuista 
riippumatta siitä, millaisesta 
biomassasta se valmistetaan.  
 

• Jopa 90 prosenttia raaka-
aineesta voidaan hyödyntää.  
 

• Uusi tekniikka todistaa, että 
paineen ja lämmön  vaikutuk-
sesta öljyä muodostuu lyhyes-
sä ajassa   - ei tarvita miljoonia 
vuosia. 
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Kivihiilikerrostumista 
löytyi aikaisemmin 
runsaasti fossiileja. 
Kaivaus tehtiin 
käsityönä.  
 
Nykyään käytetään 
louhintakoneita, jotka 
murskaavat kaiken 
kuljetuskuntoon. 
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Kivihiilen louhinta 



Ruskohiiltä kaivetaan  
käsityönä Intiassa.  
 
Viereisessä kuvassa on vielä 
käytössä perinteinen hakku. 
Kiinassa useat kaivokset 
toimivat lihasvoimin ja 
maakaasun räjähdykset ovat 
tavallisia. 
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Hiiliesiintymät sijaitsevat usein lähellä pintaa. Silloin  
hiiltä  ja öljyliusketta otetaan avolouhoksista, jotka 
likaavat ja turmelevat alueen. 

Hiiliesiintymät 



Pronssinen, noin 15 cm:n 
korkuinen kilistin (varsikello) 
löytyi Länsi-Virginiassa 
kivihiilimurikan sisältä. 
Hiilikerrostuman iäksi 
arvioitiin 300 miljoonaa vuotta.  
 
 
Liitukautisesta kalliosta 
(London, Texas)  peräisin olevan 
kiven sisältä löytyi vasara. 
Liitukausi ajoitetaan 
geologisissa arvioissa 150 – 65 
miljoonan vuoden väliin.  
 
 
Eteläafrikkalaisesta kivilouhi-
mosta on löytynyt runsaasti 
kovapintaisia rihlattuja kuulia. 
Louhoksen kalliokerroksen 
iäksi on  määritetty 2800 
miljoonaa vuotta. 
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Erikoisia löytöjä hiilikerrostumista 



Mittauksin voidaan saada selville mitattavan aineen  
pitoisuudet mutta ei sen ikää. Iän arviointi perustuu  

oletuksiin ja uskomuksiin. 
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Ajoitusmenetelmät epäluotettavia 



Löytöjä vedenpaisumuksen jälkeiseltä kaudelta 

Arkeologit ovat löytäneet Armenian vuorilta luolasta 
(Ararat –vuori sijaitsee alueella) viinin valmistukseen 
käytetyn tilan, jonka astioiden iäksi on määritetty n. 
6000 vuotta. Samalta alueelta löytyi myös kuparisia 
työkaluja. Mielenkiintoinen on nahkainen kenkä, joka 
kuuluu alueen löytöjen joukkoon. Suomalaistenkin 
käyttämä pehmike ja samalla kosteussuoja, kuivattu 
heinä, oli jo silloin käytössä. 

Geneetikkojen mukaan 
maanviljely alkoi 
Karacadag-vuoristossa, 
keskellä hedelmällistä 
puolikuun aluetta, 
Tigris-virran 
alkulähteillä. 

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