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1. Mitä elämä on?

Maalaisjärjellä ajatellen mikään ei tunnu helpommalta kuin sanoa, mikä on elävä 
ja mikä ei ole. – Gerald Feinberg ja Robert Shapiro, Life Beyond Earth

Pieni sukellusvene suuntasi kohti syvänmeren pohjalla vallitsevaa 
pimeyttä tuhansia metrejä vedenpinnan alapuolella. Miehet ahtaan aluk-
sen sisällä eivät voineet tehdä muuta kuin odottaa loputtomalta tuntuvaa 
laskeutumista ja kuluttaa aikaa kurkistelemalla Alvinin paksujen lasi-
ikkunoiden läpi. Matkan alussa Auringon valaisema meri vilisi nykyai-
kaista elämää, mutta vähitellen se taantui aikojen taakse, sillä syvänme-
ren alueella elelee monia ikivanhoja lajeja, eläviä fossiileja. Lopulta alus 
laskeutui paikkaan, jossa elämä on ehkä alkanut ja jossa voi edelleen 
kuhista mikrobeja, joita oli olemassa jo dna:n syntyessä. Tällainen paikka 
saattaisi tarjota suojan muillekin eliöille, sellaisille jotka edelsivät tunte-
maamme dna-pohjaista elämää. Mutta palatessamme ajassa taaksepäin, 
missä vaiheessa kohtaamme siirtymävaiheen elävästä elottomaan? Juuri 
tämä kysymys tuli muuttumaan entistä vaikeammaksi tuona päivänä 
vuonna 19�8. 

Aluksi sukellusvenettä ympäröi subtrooppisen Tyynenmeren rikas 
eliöstö, joka elää päivänvalon läpäisemässä meren pintaosassa, kuten 
planktonlauttoja, joiden lajeista suurin osa on kehittynyt liitukaudesta 
alkaen; pikkukalojen parvia ja niitä saalistavia suurempia petokaloja, 
jotka nekin ovat jäänteitä liitukaudelta; sateenvarjoa muistuttavia 
meduusoja ja niille sukua olevia lajeja, jotka ovat paljon vanhempaa 
perua, vaikka saattavatkin olla aivan hiljattain kehittyneitä; nimensä 
muotoisia nuolimatoja; syöksähteleviä ja paikallaan pysyviä äyriäisiä, 
jotka näyttävät näissä Auringon valaisemissa vesissä uivia kalojakin 
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nykyaikaisemmilta. Kun sukellusvene laskeutui alemmaksi, meren kirk-
kaus ja väri muuttuivat; matka kulki asteittain kaikkien sinisen eri vivah-
teiden läpi kohti aina vain tummempia sävyjä. Elämä kävi huomaamat-
tomammaksi ja erityyppiseksi. Kalojen sardiinimainen muoto muuttui, 
samoin selkärangattomien ulkonäkö, ja ainakin paleontologin silmissä 
maailma näytti varsin mesotsooiselta. Näkyviin ilmestyneet satunnaiset 
mustekalat eivät nekään näyttäneet enää samanlaisilta kuin pintavesissä 
elävät serkkunsa. Joidenkin pään seudulta alkoi pitkiä lonkeroita, kun 
taas toisilla oli pieni ja pullea ammoniakin täyttämä ruumis, kuin pikku-
ruinen kuumailmapallo. Nämä eksoottiset mustekalat ovat luultavasti 
sukupuultaan ja ekologisesti lähimpänä sukupuuttoon kuollutta laajaa 
ammoniittien ryhmää, joka puolestaan oli hyvin vanhaa perua, mutta 
hävisi valitettavasti liitukauden lopulla asteroidin uhreina. Nyt täällä 
vesimassan keskivaiheilla, yhtä kaukana pohjasta kuin pinnastakin, eli 
aikojen takainen fauna, joka tukeutui kelluntapusseihin pysyäkseen 
kelluksissa. Vielä syvemmällä, yli puolitoista kilometriä pinnan ala-
puolella pienen sukellusveneen ikkunoista näkyi aaltomaisesti kelluvia 
tai hitaasti eteneviä selkärangattomia, jotka heijastelivat sateenkaaren 
värejä. Vielä syvemmällä, kolmen kilometrin syvyyttä lähestyttäessä 
pimeyteen alkoi syttyä pieniä valoja, jotka olivat kuin niittyjen yllä aje-
lehtivia tähtiä tai tulikärpäsiä Ohion lämpimässä iltahämärässä. Toisi-
naan ikkunan ohi liikkui suurempia petoja, näille syvyyksille tyypillisiä 
merkillisiä kaloja ja mustekaloja, joista osa on ällistyttävän rumia suu-
rine suineen ja terävine hammasriveineen. Ne kaikki ovat kaksivärisiä; 
vatsa on vaalea ja selkä tumma, jotta niiden yläpuolella liikkuvat eliöt 
näkisivät vain mustaa ja alapuolella liikkuvat eivät huomaisi niiden sil-
huettia kaukaisen pinnan suunnalta tulevaa hienoista valoa vasten. Ne 
ovat samanmuotoisia kuin kauan sitten paleotsooisella maailmankau-
della eläneet litteät placodermit ja panssaroidut arthrodire-kalat, joiden 
upeita fossiileja on löydetty Clevelandin liuskeesta ja Old Red Sandstone 
-kivestä. Niille kehittynyt erikoinen epäsymmetrinen heteroserkkinen 
pyrstö muistuttaa hain pyrstöä. Tällainen pyrstö löytyy nykyisin vain 
syvänmeren lajeilta sekä maapallon muinaisissa merissä neljä miljoonaa 
vuotta sitten uineilta kaloilta. 

Kun trooppisen meren syvänsininen väri hävisi lopulta kokonaan 
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samettiseen yöhön, Alvinin suuret, kirkkaat etsintävalot sytytettiin 
valaisemaan aluetta, joka oli ollut miljoonia vuosia pimeänä. Laskeu-
tuminen oli ollut kuin aikamatka maapallon elämän alkuun, mutta nyt 
kun pinnan alle painumisesta oli kulunut tunti, sukellusvene oli lopulta 
saavuttanut pohjan. Loputtomalta tuntuvan laskeutumisen kuluessa 
miehistö oli jo käynyt mielessään läpi kaikki mahdolliset tavat, kuinka 
sukellusvene voisi pettää haavoittuvaiset matkustajansa paineisessa ja 
kylmässä syvyydessä, mutta lopulta pohja tuli näkyviin. Karuna ja elot-
tomana se näytti samalta kuin kaikki merenpohjat aina ennen kambrin 
räjähdystä 550 miljoonaa vuotta sitten, jolloin eläinkunnan pääjaksot 
heräsivät äkkiä eloon. Noin 3,5 miljardin vuoden ajan ennen tuota hetkeä 
kaikki merenpohjat olivat olleet samanlaisia, mikrobeja lukuun otta-
matta autioita. 

Alvin liukui jonkin aikaa aution merenpohjan yli, joka kenties muis-
tutti Europan syvänmeren pohjaa; sekin on varmasti pehmeän sedimen-
tin peittämä lakeus täydellisessä pimeydessä. Mutta onko se eloton ja 
oliko tämäkään merenpohja todella eloton? Yhtäkkiä tämän Tyynen-
meren tasaisen, pehmeän pohjamudan tilalle ilmestyi kallioita. Alvinin 
alapuolella avautui mutkikas kivierämaa, syvänmeren vulkaanisten 
lähteiden alue. Pohjalla oli laajoja tyynylaava-alueita ja mutkalle puris-
tetun hammastahnan muotoiseksi kovettuneita kiviä, joiden pintaa peitti 
sedimenttikerros; näky oli sekava kuin kaatopaikalla. Alvin lipui nyt 
noin viisi metriä merenpohjan yläpuolella, allaan loputtomia vulkaa-
nisia kivikenttä, kun äkkiä sen hämmentyneet matkustajat huomasivat 
olevansa keskellä eläimiä, jotka olivat täysin erilaisia kuin ylemmissä 
kerroksissa. Tämä oli savuttajien fauna, erikoinen eläimistö, joka oli 
nähty ensimmäisen kerran vain kaksi vuotta aiemmin Galápagossaarilta 
tehdyillä sukelluksilla. Nuo sukellukset olivat kuitenkin suuntautuneet 
paljon rauhallisemmalle pohjalle kuin tämä. Pölymäisten hiukkasten ja 
suurten, ällöttävän näköisten limakönttien täyttämä vesi muuttui nyt 
punertavaksi. Esiin tuli putkimatoja, valkoisia simpukoita ja rapuja sekä 
lukematon määrä muita ihmiskunnalle tuntemattomia selkärangattomia. 
Madot, ravut ja simpukat olivat epäilemättä Alvinin löytämiä eliöitä – ja 
tietysti ne olivat outoja, mutta selvästi osa Maan elämää. Vaan entä kel-
luva lima ja valkoisina satavat hiutaleet siellä missä vain hetkeä aiemmin 
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meri oli ollut kristallinkirkas? Mitä tämä aines oli? Oliko se elämää?
Kivisen pohjan korkeuserot kasvoivat, ja näkyviin ilmestyi pystysei-

näisiä syviä rotkoja. Kivet tässä uudessa kanjoneiden halkomassa maassa 
olivat ruskean kasvuston peittämiä – muodostuiko peite mikrobeista? 
Pienen sukellusveneen matkustajat eivät voineet tietää, että jylhän kallio-
maiseman keskellä näkyvä mikrobilima ja suuremmatkin eläimet olivat 
enimmäkseen eläviä fossiileja. Nämä lajit eivät kuitenkaan olleet peräisin 
paleotsooiselta ajalta vaan ne olivat paljon vanhempaa perua. Ne olivat 
maapallon nuoruudesta, ajalta, jota ei mitata miljoonissa vaan miljar-
deissa vuosissa. Täysin odottamatta suoraan eteen ilmestyi korkea kivi-
paasi. Se oli eliöiden peitossa, mutta tutkijoiden huomio kiinnittyi paljon 
kiinnostavampaan seikkaan; kivipilari nimittäin tuprutteli reipasta tahtia 
kimaltelevaa mustaa savua tummaan veteen. Sameassa vedessä sen 
takana näkyi hämärästi toisiakin korkeita savupiippuja, joista osa oli 
kolme- tai neljäkerroksisen talon korkuisia. Täällä näkyi samoja eläimiä 
kuin Alvinin sukelluksilla Galápagossaarten edustalla, erityisesti suuria 
valkoisia simpukoita ja upeita putkimatoja, mutta pienen sukellusve-
neen tutkijoita hämmästytti jokin muu kuin nämä eläimet. Sukellusvene 
oli nimittäin mitä ilmeisimmin saapunut Tim Burtonin painajaiseen, got-
hamilaiseen versioon Englannin teollisesta vallankumouksesta; sikin 
sokin olevat kiviset asumukset muodostivat likaisenhämärän kaupun-
gin, jonka korkeat, mustat, kivipiiput sylkivät vielä mustempaa savua 
yllä olevaan kirkkaaseen meriveteen. Tutkijat olivat löytäneet planeetan 
teollisen sydämen. Ihminen näki ensimmäistä kertaa mustien savuttajien 
alueen, mikä johti aivan uuteen käsitykseen siitä kuinka elämä aikanaan 
muodostui täällä maapallolla ja kenties muuallakin. 

Mustia savuttajia piti tutkia tarkemmin. Alukseen ahtautuneet tutki-
jat pyysivät Alvinin kapteenia irrottamaan aluksen mekaanisen käden 
avulla yhden kivisen savutornin huipun. Vastaukseksi riisuttu piippu 
röyhtäili myrkyllistä mustaa nestettä aina vain tiiviimpään tahtiin. Kat-
kaistun savuttajan lähettyville asetettiin varovasti lämpötila-antureita. 
Musta savu, joka ei oikeastaan ole savua vaan syvältä Maan sisältä kum-
puavaa ylikuumentunutta nestettä, todettiin lähes 38 ºC:een lämpöiseksi. 
Lämpötila oli paljon korkeampi kuin Galápagokselta kaksi vuotta aiem-
min löydetyssä ensimmäisessä syvänmeren lähteessä, jossa nesteen läm-
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pötilaksi mitattiin korkeimmillaan noin 1� ºC. Tutkijat arvelivatkin, että 
lämpömittari antoi jostain syystä vääriä tuloksia. Toistetut mittaukset 
kuitenkin osoittivat, että lämpötila oli todellinen. Kuinkahan kuumaa 
neste oli ennen kuin se purkautui näistä korkeista kivipiipuista?

Myöhemmin kun Alvin oli takaisin emoaluksella ja teknisellä henki-
lökunnalla oli laitteet käytössään, lämpötila-anturi tutkittiin. Sen muo-
vinen pää oli sulanut. Jännittyneet tutkijat suorittivat pikaisen kokeen 
saadakseen selville kovamuovin sulamispisteen. Sen todettiin olevan 
lähes 180 ºC, eli paljon korkeampi kuin veden kiehumispiste 100 ºC. Yli-
kuumentunut vesi purkautui selvästi näistä oudoista geologisista savu-
piipuista, mustista savuttajista. Alvinin mittauslaitteistoon rakennettiin 
pikaisesti paremmat lämpömittarit. Seuraavilla sukelluksilla hämmästy-
neet tutkijat saattoivat vain pyöritellä päitään tuloksia lukiessaan. Savut-
tajista tulevan mustan nesteen lämpötilaksi mitattiin yli 300 °C. Tutkijat 
olivat ällikällä lyötyjä. Kukaan ei olisi aavistanut tätä. Neste pysyi neste-
mäisenä vain siksi, että suurissa syvyyksissä vallitsee korkea paine. 

Mustia savuttajia Tyynenmeren syvänteessä Alvinilta kuvattuna. (Kuva: NOAA / 
ALVIN)
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Savupiippujen kappaleita tuotiin pinnalle ja niiden todettiin olevan 
täynnä sulfidien kyllästämiä mineraaleja. Tällaisten mineraalien tiede-
tään toimivan monien bakteerien energianlähteenä, mikä selittikin sen 
miksi kaikki pinnat savuttajien läheisyydessä olivat mikrobien peitossa. 
Seuraavilla sukelluksilla päästiin näkemään eräs toinen ilmiö. Tällä 
kertaa kyse ei ollut tulesta ja tulikivestä, vaan todiste elämästä. Tässä 
pätsissä todettiin elävän mikrobeja, eikä niitä ollut vain savuttajien pin-
nalla vaan myös niiden sisällä. Oli löydetty uudenlainen ekosysteemi, 
jonka lajit eivät ainoastaan kyenneet selviytymään äärimmäisissä oloissa 
vaan ne menestyivät siellä suurin joukoin. Kaikissa muissa maapallon 
ekosysteemeissä energia on lopulta tavalla tai toisella peräisin fotosyn-
teesin avulla kerätystä auringonvalosta, mutta tällä eläinten ja mikrobien 
joukolla oli perimmäisenä energianlähteenään Maan lämpö, ja näiden 
outojen eläinten ruokana olivat todellakin bakteerit, jotka auringonva-
lon sijaan saivat elinvoimansa itse Hadeksesta purkautuvista kuumista 
kemiallisista keitoksista. 

Syvänmeren vulkaanisia selänteitä, joissa nämä hiljattain löydetyt 
ekosysteemit sijaitsevat, voidaan kuvata yhdellä sanalla, äärimmäinen. 
Äärimmäistä kuumuutta ympäröi äärimmäinen kylmyys, ja tämä kaikki 
sijaitsee äärimmäisessä paineessa ja täydellisessä pimeydessä myrkyl-
listen päästöjen keskellä. Lyhyesti sanoen, olosuhteet eivät vaikuta 
suotuisilta millekään eläville olioille. Silti näiden hornankattiloiden ja 
ylikuumenneen veden keskelle on syntynyt rikas mikrobieliöstö, vaikka 
paikalla on aivan liian kuumaa, jotta siellä voisi olla mitään eläimiä. 
Tämä sai minut ajattelemaan uudestaan niin kutsuttuja elämän edelly-
tyksiä sekä oletuksia siitä missä elämää voisi olla ja missä ei. 

Maapallolla on ilmeisesti ainakin kahta täysin erilaista elämää. Perin-
teisessä, vuosisatoja tunnetussa elämässä kasvit ottavat talteen aurin-
gonvaloa ja muuttavat hiilidioksidia eläväksi aineeksi, jota kasvinsyöjät 
syövät. Nämä vuorostaan ovat petojen ja nämä yhä suurempien peto-
jen ruokaa, ja ne kaikki ovat loisten ahdistamia ja lopulta hajottajien 
murkinaa. Sitten on tämä uusi, toinen systeemi, jossa bakteerit saavat 
energiansa vulkaanisista lähteistä (auringonvalolle ei mitään tarvetta, 
kiitos) vastaten ensimmäisen ja yleisemmän systeemin vihreitä kasveja. 
Mikrobit, joiden todettiin olevan ensimmäinen lenkki purkausaukkojen 




