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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.
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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
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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.

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

8

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.

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.
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