
ELÄMÄN  ALKUKEHITYS (oppikirja sivut 48-53) 
1) Kuvaa, millaista maapallolla oli  kun se oli juuri syntynyt 4.6 miljardia vuotta sitten? 

       

2) Millaisissa elinympäriastöissä ensimmäisten solujen katsotaan mahdollisesti 
syntyneen? 
 
Katso video (3min48sek): https://www.youtube.com/watch?v=KtFFmDGIsa4    
Kuvaa yhdestä  elämän synnylle otollisesta elinympäristöstä. 
 

3) Mitä ovat  merenpohjan savuttajat, joiden ympärillä alkusoluja on mahdollisesti 
kehittynyt? 
 

4) Miten ensimmäiset solut erosivat nykysoluista? 
          
                                                                                

                                                                                      

    

 

 

 

 

                                   

                        merenpohjan tulivuori 

On kolme tapaa  saada energiaa: fotosynteesi, soluhengitys ja kemosynteesi 
 
Solun energiansaanti on elämän peruskysymys.  
 
Tumalliset solut saavat energiaa kahdella tapaa 
a) Kasvisolujen  energiantuotanto  fotosynteesiä.  Tämä on tuottajien tapa ja se 
tapahtuu viherhiukkasissa. 
b)  Fotosynteesiin kykenemättömät eliöt (eläimet)  käyttävät soluhengitystä 
energian tuottamiseen. Tämä on kuluttajien (eläinten) energiantuotantoa, joka 
tapahtuu mitokondriossa. 
 
Eräillä tumattomilla eliöillä on myös kolmas tapa 
c) Alkeellisimmat  solut ovat tumattomia bakteereja (arkeoneja) 

https://www.youtube.com/watch?v=KtFFmDGIsa4


Bakteereilla ei ole solussaan soluelimiä, kuten  tumaa, viherhiukkasia tai 
mitokondrioita. Osa bakteereista osaa tuottaa energiaa ilman happea 
kemosynteesin avulla  
 
 

 
5A) BONUS. Löydätkö vastaukset. Tutustu tekstiin. 

 
Arkeonit saavat energiaa kemosynteesistä. 
 
MITÄ KEMOSYNTEESISSÄ TAPAHTUU ? 
 
Etsi vastaus kysymyksiin seuraavasta tekstistä: 

Kemosynteesi lienee eliökunnan  varhaisin keino tuottaa  energiaa solujen käyttöön.  
Kemosynteesissä eräät eliöt (esim arkeonit) saavat energiaa merenpohjan tulivuorten purkauksista 
vapautuvia metalliyhdisteitä käsittelemällä. Saamaansa energiaa ne käyttävät solujensa kasvuun ja 
ylläpitoon. 
  
Kemosynteesi ei vaadi lainkaan valoa, joka on fotosynteesin energian alkuperä. Kemosynteesi 
poikkeaa myös soluhengityksestä, jossa sokeri palaa mitokondriossa  hapen avulla vedeksi ja 
hiilidioksidiksi sekä tuottaa energiaa. 
 
Kemosynteesiä hyödyntäviä eliöitä elää nykyäänkin merenpohjissa tulivuorten purkauskanavien = 
syvänmeren savuttajien lähettyvillä.  (eng. smokers) 
 
Savuttajien ympärillä paine on valtaisa ja veden lämpötila satoja asteita. Ympäristö on säkkipimeä ja 
veden happamuus vastaa etikkaa. Täällä alkeelliset eliöt (arkeonit) pystyvät tuottamaan energiansa  
tulivuorten purkaustuotteita muokkaamalla.  
 
 

a) BONUS:  Millä kahdella tapaa tumalliset solut tuottavat energiaa? 
                   
  
 
      b) BONUS:  a)  Mistä arkeonit saavat energiansa? 

 
 

                           b) Miten  arkeonien energiantuotanto eroaa fotosynteesistä ? 
 
 
                           c) Miten  arkeonien energiantuotanto eroaa  soluhengityksestä? 
 
 
                           d)  Mistä arkeonien energia  on peräisin? 
 
 
 

 



5B) FOTOSYNTEESIN SYNTY 

Mitä kaasua fotosynteesi tuottaa? 

 
Miksi fotosynteesi mahdollisti  soluhengityksen  kehttymisen? 
 
Miksi fotosynteesi mahdollisti otsonikerroksen kehittymisen maapallon ilmakehään? 
 
Fotosynteesi kehittyi jo bakteereissa. Näitä bakteereja sanotaan sinileviksi eli 
syanobakteereiksi. 
 

6) ENSIMMÄISET TUMALLISET SOLUT 

Kaikki eliöt arkeoneja ja bakteereja lukuunottamatta  koostuvat tumallisista soluista.  

Eliökunta voidaankin jakaa solurakenteen perusteella kahteen isoon ryhmään: 
 
alkeistumallisiin (arkeonit ja bakteerit)  sekä   _    =   kasvit, eläimet, sienet, alkueliöt, 
alkueliöt (kirja s. 10) 
 

7)  ENSIMMÄISET MONISOLUISET ELIÖT 

Mitä hyötyä monisoluisuudesta on? 

 

      Volvox viherlevä, yksinkertainen monisoluinen levä (alkueliö) 
 

8) ENSIMMÄISET SELKÄRANGATTOMAT ELÄIMET 

Sienieläin muistuttaa muinaisia ensimmäisiä selkärangattomia eläimiä 

                        
sienieläinyhdyskunta                    yksittäinen sienieläin, sisäseinässä 
                                                          olevat solut pyydystävät ravintoa  
 
Mihin tarkoitukseen erilaistuneita soluja löydät sienieläimestä?     



 
 

9)  ENSIMMÄISET SELKÄRANKAISET ELÄIMET 

 
Myllokunmingia                                    

  

 
 

Myllokunmingiaa muistuttava  nykyeliö (minkä niminen ?) 

 
Miten nämä alkeelliset kalat eroavat  tavallisista nykykaloista? 
 

JATKA muistiinpanoja tähän 

 

 

 

                  
 


