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Liitteessä B käydään läpi apina-ihminen väittämiä sekä geenien
merkitystä eliön proteiinien ja kokonaishahmon muodostumisessa.
Liite on julkaistu myös erillisenä vihkona.
Ihmisen ja apinan sukulaisuutta on pyritty todistamaan siitä lähtien,
kun Charles Darwin julkisti väitteen kirjassaan. Tueksi läheiselle sukulaissuhteelle on esitetty simpanssin ja ihmisen perimän DNA:ta. Sen
perusteella eroavaisuus on vain 1-2 %:n suuruusluokkaa. Jotta vertailu
näyttäisi pitävän paikkansa, on noin 90 % perimästä jätetty vertailun ulkopuolelle. Pois jätetyn osan on sanottu olevan vain "evoluutiovaiheiden
aikana syntynyttä roska-ainesta, roska eli tilke (junk) DNA:ta", jolla ei
ole enää mitään merkitystä. Tätä uskomusta on ylläpidetty 1980-luvulta
lähtien siitäkin huolimatta, että monet alan tutkijat ovat tienneet asian
todellisen kannan. Asiasta ei ole kerrottu totuutta, koska sen kertominen
ei ole kuulunut tutkijoille vaan niille, jotka vastaavat evoluutiouskon
ylläpidosta.
Myös sikiöiden kehitysvaiheiden näennäistä samankaltaisuutta on
pidetty todisteena sikiön läpikäymästä kehityshistoriasta. Tätä ns. rekapitulaatioteoriaa, jossa selkärankaiset kertaavat kehityshistoriansa
yksilönkehityksen aikana, on biologian oppikirjoissa opetettu mm. sikiökuvasarjojen avulla. Kuvat piirsi 1860-luvulla Ernst Haeckel ja ne
todettiin jo silloin väärennökseksi. Näitä piirroksia on kuitenkin käytetty
biologian oppikirjoissa myös meillä Suomessa vuodesta 1966 lähtien.
Anto Leikola otti ne oppikirjoihin esimerkkeinä nuorille evoluution
vaikutuksesta sikiön kehitykseen. Hän ilmoitti lehtihaastattelussa (IS
19.8.2000) tienneensä että piirrokset ovat väärennöksiä, mutta käytti niitä, koska piirrosten avulla voitiin havainnollistaa evoluutiota paremmin.
Kun teini-ikäiselle tehdään abortti ja kerrotaan, että kohdusta poistetaan
liskovaiheessa oleva sikiö, joka ei vielä ole ehtinyt ihmisvaiheeseen,
voidaan ymmärtää kuinka syvälle evoluutiousko on jo syöpynyt myös
aikuisväestön mieliin.
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Darwinin vuonna 1871 esittämä apinateoria on vastannut
kysymykseen: "Onko ihmisellä ja apinalla yhteinen esi-isä?"
1970-luvulta lähtien noin 99%:n samankaltaisuutta on todisteltu genomeja vertailemalla. 150 vuoden ajan on ihmisen
sukupuuhun tuotu uusia jäseniä. Eräs niistä oli Ida.
Aika ratkaisevana tekijänä
1800-luvun alkupuolella arvioitiin, että
maailma on 70 000 vuoden ikäinen. Vuonna 1899 J. Joly laski maapallon uudeksi
iäksi 90 miljoonaa vuotta.
Laskentaperusteet maapallon iän lisäämiseksi olivat 1900-luvun alussa vähissä. 1920-luvulla todettiin, että radioaktiivisuutta voitaisiin käyttää kivinäytteiden
ikäarviointiin.
Koska radiometrisin mittauksin (esim. kalium-argon) saadaan selville vain näytteen
pitoisuudet, jäävät muut ikäarvioon vaikuttavat oletukset tutkijoiden harkintaan.
Niitä muuttaen saadaan lopputulokseksi
lähes mikä tahansa lukema, joka sisältyy
menetelmän oletuksiin alkutilasta. Koska
kaliumin isotoopin (40K) teoreettinen puoliutumisaika on 1,3 miljardia vuotta, voidaan samasta näytteestä mitata arvoja 100
000 vuoden ja 5 miljardin vuoden väliltä.

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

a

Alkunisäkkääksi useita vaihtoehtoja

a Molanodon oletetaan eläneen Pohjois-

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

b

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

b Nathavetuksen väitetään olevan n. 58

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

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

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

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

Kuva/Tieteen Kuvalehti 10/2000

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

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

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

Eomaia

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

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

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

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

WSOY:n Suuri Eläinkirja 1998, esittelee
eräiden kädellisten jalkoja (vas.) ja käsiä
(oik.): a) tupaja, b) maki, c) sormieläin, d)
kummituseläin, e) kierteishäntäapina, f) hämähäkkiapina, g) paviaani, h) gibboni, i)
simpanssi ja j) gorilla.

248

249

Mihin perustuu
väite 98-99 %:n
samanlaisuudesta?
languri
mölyapina
hanumani
Kädellisten lahkoon kuuluu tällä hetkellä noin 380 lajia. Uusien, tuntemattomien lajien edustajia on vielä viimevuosina tavattu (STT-DPA 11.10.04). Selvän kokonaisuuden muodostavat
puoliapinat (makit) ja toinen alalahko, joka käsittää mm. paviaanit, mölyapinat ja simpanssit.

Kokonaiskuva DNA:sta

talapoin

vari

mongosmaki

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

Väritetty kuva biologian kirjassa olevasta
ihmisen ja apinan DNA-jaksoista

kaulusmaki

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

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

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

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

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

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

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

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

Viite 15

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

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

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

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

"Kuinka moninaiset ovat sinut tekosi,
Herra! Sinä olet ne kaikki viisasti tehnyt, maa on täynnä sinun luotujasi".
Ps. 104: 24
Tämä Taustaa liite B on julkaistu erillisenävihkosena; ISBN 978-952-67021-4-8 (nid.),
ja verkossa ISBN 978-952-67021-5-5 (PDF)
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