
Yhteyttäminen ja me 

Oi kloroplasti! Vesivalovesival o ves i ovesi auki on auringon tulla, voipulla, tylakoidit ilakoivat 

strooma strous stropataus stroopelikko roosiskukko roosia rous. Miksi täällä on niin paljon vettä 

vähän leipää? 

Oli ennen arkeoni 

arkeonista aerobinen endosymbiootti 

endosymbiootista eukarioottisolu 

eukarioottisolusta sytoplasminen organelli 

organellista oikea kasvisolu 

kasvisolusta sokeritehdas   

tällä tavoin maailma alkoi. Ei pamahtanut, eikä vingahtanut, vaan alkoi tuottaa happea. (kuplintaa, 

harvakseltaan, tihenevästi, plop, plop plopplopplop, p) 

On mahdollista, suorastaan todennäköistä että arkeonin sisään joutunut syanobakteeri aikaansai 

kasvikunnan.  

Kasvikunta siinä missä eläinkuntakin on vain sivuhaara arkeonin suorasta 

nousevasta linjasta kohti sieniä, fungi, verkosto, tuo alamaailman internet. 

Sienillä ei ole kasveille tyypillisiä lehtivihreää sisältäviä viherhiukkasia, 

jolla ne voisivat yhteyttää, mutta eräät sienet elävät symbioosissa 

yhteyttävien syanobakteerien tai viherlevien kanssa. Tällaisia sieniä 

kutsutaan jäkäliksi. 

PIIRTOJÄKÄLÄ

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Lehtivihre%C3%A4
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Viherhiukkanen
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Syanobakteeri
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Viherlev%C3%A4t
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4k%C3%A4l%C3%A4t


Kun joku palaa, se saa kauas ulottuvan valokäden, kun se mikä palaa on niin iso kuin tähti, vaikka 

meidän aurinkomme, valokäsi ulottuu silittämään lehden pintaa, siihen aukeaa ovi, tuhansia pieniä 

ovia, joista valo pääsee sisään. (valon ääntä, aukeavia orgaanisia ovia) 

 

Aikaisemmin kaikki eliöt, joilla on viherhiukkasia, 

luokiteltiin kasveiksi. Myöhemmin on selvinnyt, 

että eri eliöryhmillä tavattavat viherhiukkaset ovat 

syntyneet toisistaan riippumattomien endosym- 

bioosien (kahden eliön välinen suhde, jossa 

symbiootti elää isäntäeliön kudoksissa tai soluissa) 

tuloksena. Viherhiukkasten olemassaolo on 

toimintaa varten kehittynyt ominaisuus. Se ei kerro 

mitään eliöiden sukulaisuussuhteista, sieltä täältä 

löytyy kloroplasteja, rodoplasteja, klepto-  

plastimerietanoita. 

Eri eliöryhmissä esiintyy kolmenlaisia viherhiukkasia:  

* Kloroplastit eli viherhiukkaset kasveilla ja viherlevillä sekä toissijaisen endosymbioosin kautta 

silmälevillä ja verkkolevillä 

* Rodoplastit punalevillä sekä toissijaisen endosymbioosin kautta ruskeilla levillä, nielulevillä ja 

tarttumalevillä  

* Syanellit glaucofyyteillä  

Glaukofyytit ovat hyvin pieni yksisoluisten levien ryhmä, joiden soluissa on 

hyvin pitkälle surkastuneita endosymbionttisia syanobakteereja, joissa on 

säilynyt syanobakteereille ominainen soluseinä sekä valon vangitsemiseen 

käytettävä fykobiliinipigmentti. Koska nämä syanobakteerit eivät ole vielä 

niin surkastuneita, että niitä voitaisiin kutsua viherhiukkasiksi, eivätkä 

toisaalta enää kuitenkaan itsenäiseen elämään kykeneviä bakteereja, niitä 

nimitetään syanelleiksi. 

KLOROPLASTIMALLI  

VIHERHIUKKANEN

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Silm%C3%A4lev%C3%A4t
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Verkkolev%C3%A4t
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Punalev%C3%A4t
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Ruskeat_lev%C3%A4t
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Nielulev%C3%A4t
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tarttumalev%C3%A4t


On olemassa eläimiä, jotka yhteyttävät tavalla tai toisella. Valtamerissä auringonvalolla käyvillä 

eläimillä on yleensä kumppaninaan Symbiodinium-suvun panssarisiimaeliöitä, jotka elävät niiden 

kudoksissa ja hoitavat yhteyttämisen. Niitä on riuttoja muodostavilla koralleilla, merivuokoilla, 

meduusoilla, merietanoilla ja laakamadoilla. 

Endosymbiootteja on myös ainakin yhdellä selkärankaisella lajilla, nimittäin täpläsalamanterilla 

(Ambystoma maculatum) Sen vihertävät munat on lastattu levällä, joka tunkeutuu alkion soluihin 

muuttaen alkiot aurinkovoimalla toimiviksi eläimiksi. Levät hyödyttävät salamanteria 

energialähteenä sen varhaisissa vaiheissa, mutta kuolevat salamanterin aikuistuessa. 

Paulinellalla, piikuorellisella ameebamaisella eliöllä (Paulinella chromatophora), tavataan 

syanelleja, jotka eivät polveudu varhaisista Archaeplastida-viherhiukkasista. Ne ovat kehittyneet 

itsenäisen ensisijaisen endosymbioosin tuloksena paljon myöhemmin kuin arkkiplastit. 

 

PAULINELLA
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Elysia chlorotica -merietana säilöö syömänsä levän (Vaucheria litorea) viherhiukkaset ja asuttaa ne 

omiin soluihinsa. Pari viikkoa leväruokavaliolla pidetyt Elysiat pärjäävät loppuikänsä ilman ruokaa 

silkan yhteyttämisen varassa. 

Viherhiukkasten pitäminen elossa ei ole lainkaan mutkatonta. Niillä on oma 

pieni genominsa, jossa on jäljellä rippeet alkuperäisen syanobakteerin 

geeneistä, mutta suuri osa geeneistä on vuosimiljardien mittaan siirtynyt 

kloroplastin isäntänä toimivan leväsolun tumaan.  

Elysia on siis kleptoplasti, se on onnistunut toistaiseksi tuntemattomalla 

tavalla varastoimaan syömänsä levän apugeenejä omaan genomiinsa ja 

käyttää niitä varastamiensa viherhiukkasten ylläpitoon. Geenien välittäjänä 

on voinut toimia jokin virus, joka istuttaa itsensä osaksi isäntäsolun 

genomia, virukset saattavat napata vahingossa mukaansa kimpaleita 

edellisen isännän genomista ja istutella niitä sinne sun tänne. 

Evoluutio ei kuitenkaan ole edennyt niin pitkälle, että merietanat 

kykenisivät siirtämään viherhiukkaset jälkeläisilleen, vaan niiden on saatava 

viherhiukkaset ravinnostaan. 

 

ELYSIA VIRIDIS



Fotosynteesi on hyödytön kyky, ellei voi altistaa itseään niin paljolle aurinkoenergialle kuin 

mahdollista. Tämä taas vaatii suuren pinta-alan suhteessa tilavuuteen. Kasvit hyödyntävät laajoja 

vaakasuuntaisia ja valoakerääviä pintojaan, lehtiä. Elysia, joka on litteä ja vihreä, näyttää elävältä 

lehdeltä. Se on myös läpikuultava, joten valo läpäisee sen kudokset ja pääsee sisällä oleviin 

viherhiukkasiin. 

Ihmiset ovat melko läpikuultamattomia pylväitä. Vaikka ihmisiho olisi 

täynnä toimivia viherhiukkasia, ne pystyisivät valmistamaan vain murto-

osan ravinteista, joita ihminen tarvitsee säilyäkseen hengissä. Ihmisen, joka 

saisi kaiken energiansa auringosta, täytyisi olla varsin vähäliikkeinen ja  

hänellä pitäisi olla laaja pinta-ala lehtimäisine ulokkeineen. Tällainen 

henkilö on puu. 

(Syanobakteerien, kasvien ja levien fotosynteesi hajottaa 

valoenergian avulla vettä hapeksi ja vedyksi. Vettä on kaikkialla, 

mutta elektronien irrottaminen vedeltä on vaikeaa.) 

meillä on ihmeelliset veitset, joilla pilkomme vettä, se hajoaa, noin vain, vesi särkyy kappaleiksi  

happea 

   

  ap-pea 

 pea, herne 

 tai päärynä pae ae 

    e 

a 

 aa  (helähtäviä ja sinkoilevia ääniä, joiden taso vaihtelee) 

happi poistuu keskuudestamme.  (Selkeä, selostava ääni) 

Syntyvä happi vapautuu lehden alapinnan ilmarakojen kautta. 

(Lehdet havisevat, haapa ikään kuin taputtaa)


