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Yrjö Haila

Lajien synty tänään
Charles Darwin, Lajien synty (On the Origin of Species, 1859). Suom. Pertti Ranta. 
Vastapaino, Tampere 2009. 421 s. 

Darwinin Lajien synty on ilmestynyt uutena suomennoksena Darwinin syntymän 
200-vuotisjuhlan kunniaksi. Kääntäjä Pertti Ranta on tehnyt kiitettävää työtä. Kieli on 
sujuvaa ja tavoittaa mainiosti Darwinin polveilevan mutta täsmällisen tyylilajin. Miksi Lajien 
synty kannattaa lukea nykypäivänä? Klassikkoteokset esittelevät tiivistetysti ajattelutapojen 
murroksiin johtaneet ainekset. Pertti Rannan ja Vastapainon ratkaisu julkaista nimenomaan 
Lajien synnyn ensimmäisen painoksen suomennos onkin perusteltu.

Lajien synnyn tieteellisestä ja kulttuurisesta 
merkityksestä ei vallitse epäselvyyttä. Darwin 
esitti teoksessa yhteenvedon biologista evo-
luutiota koskevasta teoriastaan. Teorian 
ytimen muodostaa näkemys, että luonnon-

valinta on tärkein (joskaan ei ainoa) evoluutiota tuottava 
voima. Luonnonvalinnan mekanismi muodostuu kol-

mesta tekijästä: samaan lajiin kuuluvien yksilöiden välillä 
on muuntelua, muunnokset vaikuttavat yksilöiden mah-
dollisuuteen tuottaa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä ja ne 
ovat periytyviä. Tämä kolmitasoinen mekanismi tarvitsee 
tuekseen käyttövoiman. Sen tuottaa eliöiden valtava li-
sääntymiskyky, joka ylittää ympäristön tarjoamat elin-
mahdollisuudet. ”Kunkin lajin yksilöitä syntyy paljon 

Timo Vuorisalo

Darwinin juhlien jälkeen
Lajien synty, jonka uudesta suomennoksesta saamme nyt nauttia, oli epäilemättä Charles 
Darwinin päätyö, vaikka suurmies ehti julkaista muitakin merkkiteoksia. Biologian 
ja geologian historiaan hän olisi jäänyt ilman Lajien syntyäkin koralliriuttojen syntyä, 
kastematojen ekologista merkitystä ja ihmisten ja eläinten tunneilmaisua käsittelevillä 
töillään, unohtamatta ”Downen erakon” monia tärkeitä kasvitieteellisiä tutkimuksia. 
Darwinin elämäntyön juhlinta vuonna 2009 osoitti, että lähes kaikki biologian ja 
ihmistutkimuksen alat tunnustavat saaneensa häneltä vaikutteita. 

Ihmiskuvan muutos on ollut pysyvä. Lajien synnyn 
merkityksestä kertoo myös T. H. Huxleyn keväällä 
1860, vain puoli vuotta kirjan ensipainoksen il-
mestymisestä, käyttöön ottama termi darwinismi, 
jonka erikielisiä versioita käytetään, harhaanjohta-

vasti tosin, modernin evoluutioteorian synonyymeinä.
Darwin oli Lajien synnyn ilmestyessä jo viisikymmen-

vuotias. Sitä ennen hän oli julkaissut matkakirjan Beagle-

prikin vuosina 1831–1836 tekemästä maailmanympäri-
matkasta ja lisäksi laajoja tieteellisiä tutkimuksia Etelä-
Amerikan geologiasta, koralleista sekä sukupuuttoon 
kuolleista ja nykyisistä siimajalkaisäyriäisistä. Sen jälkeen 
Darwin keskittyi evoluutioteoriaansa, joka julkaistiin 
dramaattisten käänteiden jälkeen vuonna 1859, parin-
kymmenen vuoden kypsyttelyn jälkeen. Kirjan julkaisua 
joudutti Darwinin kollegaltaan Alfred Russel Wallacelta 
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enemmän kuin mitä voi jäädä henkiin ja siksi yksilöiden 
kesken vallitsee jatkuva kamppailu olemassaolosta.” (10). 

Luonnonvalinnan mekanismi voidaan kuvata syl-
logismina. Premissejä ovat yhtäältä yksilöiden välisen 
muuntelun runsaus, merkitys ja periytyvyys ja toisaalta 
kamppailu olemassaolosta. Mikäli nämä premissit pitävät 
paikkansa, luonnonvalinta seuraa väistämättä: eliöpo-
pulaatioiden koostumus muuttuu sukupolvesta toiseen. 
Darwin esittää tiiviisti luonnonvalinnan teoriaan joh-
taneen päättelynsä rakenteen teoksensa kolmannessa lu-
vussa ”Olemassaolon taistelu” (58) ja neljännessä luvussa 
”Luonnonvalinta”: ”Kutsun tätä hyödyllisten muun-
nosten säilymistä ja haitallisten karsiutumista luonnonva-
linnaksi.” (74–75).

Lajien synty esittää yhteenvedon todistusaineistosta, 
jonka Darwin kokosi näkemyksensä tueksi. Kuten hän 
toteaa viimeisen luvun alkulauseessa, teos on ”yksi pitkä 
argumentti” (one long argument; Rannan vähemmän on-
nistunut suomennos kuuluu ”teos on yhtä pitkää todis-
telua”, 392). Darwin oli varsin hyvin perillä siitä, että 
luonnonvalinnan premissien osoittaminen yleispätevästi 
oikeiksi oli hänen aikanaan mahdotonta. Elollisen maa-
ilman yksityiskohdista tiedettiin aivan liian vähän. Li-
säksi Darwin oli tietenkin velvollinen osoittamaan, että 
lajien vähittäinen muuntuminen ja siitä seuraava eliö-

kunnan evoluutio ovat luonnonhistoriallisia tosiasioita. 
Hän esitteli evoluution todenmukaisuutta tukevaa ai-
neistoa, jota tarjosivat paleontologia, eliömaantiede, eri 
lajien keskinäisiin samankaltaisuuksiin perustuva koko 
eliökunnan luonnollinen sukupuu sekä alkionkehityksen 
(embryologian) yhdenmukaisuudet, mutta aineisto ei 
ollut millään muotoa kattavaa. Darwin toteaa paleonto-
logiasta: ”[S]uhtaudun geologisiin todisteisiin kuin epä-
täydellisesti kirjoitettuun maailmanhistoriaan, joka on 
lisäksi kirjoitettu vaihtuvalla murteella. Moniosaisesta 
maailmanhistoriasta on jäljellä vain viimeinen osa, jossa 
käsitellään vain kahta tai kolmea maata, ja tästäkin kir-
jasta on säilynyt pelkästään lyhyitä lukuja sieltä täältä ja 
kultakin sivulta muutamia rivejä.” (266)

Näkymiä tieteen tekemisen historiaan
Darwinin tutkimusstrategia, hänen tapansa rakentaa 
”pitkä argumenttinsa”, on todistusaineiston yksityis-
kohtia olennaisempaa nykylukijalle. Darwin kokoaa evo-
luutiota ja luonnonvalintaa koskevien yleisluonteisten 
väitteiden perusteluiksi tavattoman määrän yksityiskoh-
taisia tietoja ja omakohtaisia havaintoja. Hän hankki 
luonnonhistoriaa selventävää aineistoa kirjeenvaihdon 
avulla erittäin laajalta tutkijoiden piiriltä. Lisäksi hän ko-

saama kirje, joka osoitti nuoren eläinten keräilijän pää-
tyneen lajien synnystä lähes täsmälleen samoihin johto-
päätöksiin.

Darwin oli selvästi vitkastellut suurtyönsä kanssa. 
Kiistoja kaihtavalle luonteelle luomisopin kumoaminen 
ei ollut helppoa. Darwin itse vertasi evoluutioajatusten 
julkaisemista viktoriaanisen Englannin ilmapiirissä 
murhan tunnustamiseen. Kirjasta käytyihin pureviin 
kiistoihin hän ei suoraan osallistunut mutta seurasi niitä 
kuin innokkain penkkiurheilija, omia kannattajiaan kan-
nustaen. Osasyynä taustalle vetäytymiseen oli heikko 
terveys. Hän eli kuitenkin melko iäkkääksi ja kuoli ko-
tonaan Down Housessa 73-vuotiaana vuonna 1882.

Vaikka darwinismia ehdittiin 1900-luvun alussa pitää 
kuopattuna, on Darwinin teoria edelleen voimissaan ja 
inspiraation lähde nykyisille evoluutiotutkijoille. Darwi-
nismi-kielteisyys ei johtunut luomisopista, vaan näennäi-
sestä ristiriidasta Mendelin perinnöllisyyslakien ja valin-
taopin välillä. Kun darwinismi korosti muutosta, painot-
tivat perinnöllisyystieteilijät geenien pysyvyyttä. Ristiriita 
ratkesi vasta 1920-luvulta 1940-luvulle kehittyneen po-
pulaatiogeneettisen evoluutionäkemyksen eli modernin 
synteesin myötä. Populaatiotasolla muuntelua syntyy 

”Kiistoja kaihtavalle luonteelle 
luomisopin kumoaminen ei 
ollut helppoa. Darwin vertasi 
evoluutioajatusten julkaisemista 
murhan tunnustamiseen.”
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etteli olettamustensa uskottavuutta keräämällä omakoh-
taisesti havaintoaineistoja. Hän kasvatti itse kesykyyh-
kyjen rotuja (25–26), seurasi kasvien siementaimien me-
nestymistä muokkaamallaan koealalla (63), arvioi karjan 
laidunnuksen vaikutusta puuntaimien kasvuun karulla 
nummimaalla (67), seurasi mehiläisten pesänrakennusta 
ja kokeili itse, miten mehiläisvahasta saa muovatuksi 
säännöllisen muotoisia kennoja (197–198) ja selvitti pik-
kulammen pohjamutaan hautautuneiden siementen itä-
mistä (330).

Tällaisilla yksityiskohtaisilla havainnoilla oli kes-
keinen asema Darwinin tieteellisessä päättelyssä. Hän 

sittenkin riittävästi valinnan raaka-aineeksi mutaation ja 
geneettisen rekombinaation tuloksena.

Darwinin suurteos on kiehtonut nykytutkijoita yk-
sittäisiä kielikuvia myöten. Lajien synnyn viimeinen 
kappale alkaa värikkäällä kuvauksella ”rehevästä rinteestä” 
(alkuteoksessa tangled bank), jota linnut elävöittävät lau-
lullaan ja hyönteiset liihottelullaan. Darwinille ”rehevä 
rinne” (Pertti Rannan käännöksessä) edusti evoluution 
lopputuloksena nähtävää luonnon kirjoa. Samainen ver-
tauskuva on otettu kirjaimellisesti lähtökohdaksi seksin 
evoluutiota selittävään Tangled Bank -hypoteesiin. Hypo-
teesin mukaan seksuaalisesti lisääntyneen emon jälkeläiset 

kykenevät geneettisten erojensa ansiosta hyödyntämään 
monimutkaista ympäristöä (tangled bank) tehokkaammin 
kuin suvuttomasti lisääntyneen emon geneettisesti täysin 
samanlaiset jälkeläiset. Vaikka Michael Ghiselinin ensim-
mäisenä esittämä hypoteesi ei olekaan seksin selityksistä 
muodikkaimpia, se kertoo Lajien synnyn inspiroivasta 
merkityksestä nykytutkijoille. Jouduin itsekin vuonna 
1988 valmistuneessa väitöskirjatyössäni moduulieliöiden 
evoluutiosta monissa kohdin viittaamaan Lajien syntyyn. 
Opin ihailemaan Darwinin avointa ja rehellistä suhtau-
tumista myös teoriansa ongelmakohtiin ja mahdollisiin 
sisäisiin ristiriitoihin. Siinä olisi opittavaa monelle evo-

”Vaikka luonnonvalinta on 
elollisessa luonnossa havaittava 
yleinen periaate, se toteutuu 
hyvin vaihtelevissa muodoissa.”

oivalsi erittäin hyvin, että vaikka luonnonvalinta on elol-
lisessa luonnossa havaittava yleinen periaate, se toteutuu 
hyvin vaihtelevissa muodoissa. Lajien synty loi perustan 
evoluutiobiologian tutkimusohjelmalle. Luonnonva-
linnan konkreettiset muodot, niiden tilanteiset ennak-
koehdot ja yleispätevyys, ovat edelleen tutkimuksen kes-
keisiä ongelmia. 

Toisen kiinnostavan näkökulman Lajien synnyn 
lukemiselle tarjoaa se, miten Darwin suhtautuu tietä-
myksessään olleisiin aukkoihin. Hän tunnustaa tietä-
myksen puutteet kiertelemättä ja selväsanaisesti. Hän 
jopa käyttää tiedon puutteellisuuksia eräänlaisena reto-
risena aseena: hän toistaa useassa yhteydessä ajatuksen, 
että joskin luonnonvalintaan perustuva selitys tietylle il-
miölle kohtaa vaikeuksia, se on kuitenkin uskottavampi 
kuin vaihtoehtonsa. Esimerkiksi monimutkaisten elinten 
kuten silmän kehitystä koskevan jakson hän päättää seu-
raavasti:

”Monissa tapauksissa on vaikea arvata, millaisten vaiheiden 
kautta elin on kehittynyt nykyiselleen. Ottaen huomion 
kuinka pieni nykyään elävien muotojen osuus on hävinnei-
siin verrattuna, olen silti hämmästynyt siitä, kuinka harvoin 
voidaan osoittaa elin, josta ei lainkaan tunneta välimuo-
toja. [...] Miksi luomisteorian valossa asia olisi näin? Miksi 
niin monien erillisten eliöiden osia ja elimiä yhdistää aina 
välimuoto, jos ne kerran luotiin erikseen omalle paikalleen 
luonnossa? Miksi luonto ei hypännyt rakenteesta toiseen? 
Luonnonvalinnan teorian perusteella ymmärretään selvästi, 
miksi näin ei ole. Luonnonvalinta voi toimia vain hyödyn-
täen vähäistä peräkkäistä muuntelua; luonto ei hyppää, 
vaan etenee mitä lyhimmin ja hitaimmin askelin.” 
(168–169)

Darwinin juhlien jälkeen jatkuu

Lajien synty tänään jatkuu
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Lajien synty antaa todistuksen yksityiskohtia kun-
nioittavan luonnontuntemuksen voimasta. Darwinin 
aikana ei vielä tiedetty mitään perinnöllisyyden meka-
nismeista eikä soluista ja niiden hienorakenteesta, elävän 
solun biokemiallisista prosesseista puhumattakaan. Tästä 
huolimatta Darwin esittää perinpohjaisen naturalistisen 
tietämyksensä perusteella olettamuksia, jotka ovat innoit-
taneet empiiristä tutkimusta koko 1900-luvun ajan. 

Darwin kehitteli monia Lajien synnyn erillisteemoja 
myöhemmissä teoksissaan perusteellisemmin. Näistä 
tunnetuin on The Descent of Man and Selection in Re-
lation to Sex (”Ihmisen polveutuminen ja sukupuoliva-
linta”; 1871), mutta tärkeitä ovat myös The Expression of 
the Emotions in Man and Animals (”Emootioiden ilmene-
minen ihmisellä ja eläimillä”; 1872) sekä The Variation 
of Animals and Plants under Domestication (”Eläinten ja 
kasvien muuntelu jalostuksen yhteydessä”; 1868). Eri-
tyisen ajankohtainen mutta aiemmin kuriositeetiksi 
leimattu teos on kastematojen elintapoja käsittelevä 
The Formation of Vegetable Mould, through the Action 
of Worms, with Observations on Their Habits (”Kasvis-
maannoksen muodostuminen matojen toimintojen seu-
rauksena, sekä havaintoja matojen käyttäytymistavoista”; 
1881). Kastematokirjan keskeinen sanoma on, että ym-
päristöään kattavasti muokkaavat eliöt kuten kastemadot 
muovaavat samalla niihin itseensä kohdistuvia luonnon-
valinnan paineita. Muodostuu positiivinen takaisinkyt-
kentä: tehokkaiden muokkaajien jälkeläistö menestyy 
muutetussa ympäristössä erityisen hyvin, ja ympäristön 
muutos voimistuu sukupolvien mittaan. Tämä näkemys 
on omaksuttu evoluutiotutkimukseen hiukan yli sata 
vuotta Darwinin kastematokirjan ilmestymisen jälkeen. 

Se tunnetaan nimityksellä ”ekolokeron konstruoitu-
minen” (niche construction). 

Käännöksen harvat ongelmat
Tekstiin on jäänyt muutamia valitettavia virheitä. 
Darwin totesi, että peltohiiret tuhoavat kimalaisten ken-
nostoja, ja ”yli kaksi kolmannesta niistä tuhoutuu tällä 
tavoin kaikkialla Englannissa” (kuudes painos, 85, oma 
suomennos). Ranta sen sijaan esittää, että ”yli kaksi kol-
mannesta Englannin peltohiiristä tuhoutuu tällä tavoin” 
(30). Tämän kohdan tarkka lukija huomaa ilman muuta 
lapsukseksi, mutta vakavampia ovat muutamat virheel-
liset terminologiset valinnat. Darwin toteaa (kuudes 
painos, 436), että kaikissa korkeammissa selkärankaisten 
luokissa etu- ja takaraajat ovat keskenään homologisia, 
mutta Ranta kirjoittaa: ”Jokaisen selkärankaisen etu- ja 
takajalat ovat selvästi homologisia niveljalkaisten kanssa.” 
(372) Käsitteet laji ja lajike (90) ja laji ja muunnos (239) 
luisuvat Rannan suomennoksessa toisikseen Darwinin 
terminologian vastaisesti. Pahasti harhaanjohtava on 
myös ilmaus: ”Eliöiden alueelliset erot johtuvat luon-
nonvalinnan aikaansaamasta muuntelusta” (299). Luon-
nonvalinta ei aikaansaa muuntelua! Darwin kirjoittaa: 
”[E]rot johtuvat muuntelun ja luonnonvalinnan aiheut-
tamasta muuntumisesta (modification).” (kuudes painos, 
367) Muutamat muut havaitsemani epätarkkuudet ovat 
onneksi vähäisempiä. 

Näistä moitteista huolimatta Lajien synnyn uuden 
suomennoksen julkaiseminen on kaiken kaikkiaan mer-
kittävä suoritus: Pertti Rantaa ja Vastapainoa on aihetta 
onnitella!

luutioteorian kriitikolle!
Yrjö Haila vertaa kirjoituksessaan Pertti Rannan kään-

nöstä englanninkieliseen alkuteokseen. Itse luin rinnan 
A. R. Koskimiehen vuonna 1917 tekemää ja edelleen 
myynnissä olevaa käännöstä. Kummankin käännöksen 
tunnistaa helposti aikansa tuotteeksi. Darwinin kauniit ja 
polveilevat lauseet on kummassakin käännöksessä muo-
kattu sujuvaan suomenkieliseen asuun. Kuten odottaa 
saattaa, imettäväisistä on tullut nisäkkäitä ja sekasikiöistä 
risteymiä. Pertti Rannan käännöksessä lajit ovat saaneet 
ajanmukaiset suomenkieliset nimensä, niinpä pakastiai-
sesta on tullut talitiainen ja ”eräästä paarmalinnusta” naa-

mioväijy. Kuten Haila ja muutkin käännöstä arvioineet, 
pidän Rannan työn tulosta kaikkiaan hyvin onnistu-
neena. Hieman jäin kaipaamaan modernisaatiossa osin 
menetettyä koukeroisen kohteliasta alkuteoksen ilmaisua. 
Niinpä heti teoksen alussa Darwinin kiittäessä kolle-
gojaan on jätetty herroittelut pois. ”Herra” Wallacesta on 
tullut pelkkä Wallace, jonka osuutta tosin kiitetään yhtä 
sydämellisesti kuin alkuteoksessa. Mitään haittaa lyhen-
nyksestä ei liene, ja antoihan Wallace itse aina kunnian 
valintaopin keksimisestä mentorilleen Darwinille.
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