
Astrobiologia

Mitä elämä on?

Vain yksi esimerkki elämästä; mitä yleisiä ominaisuuksia sen perusteella voidaan päätellä?

– Luonnonvalinta toimii jossakin mielessä muuallakin kuin biologiassa. Liittyykö elämän kehittymiseen muita
yleisiä periaatteita?

– Lisääntyminen

– Evoluutio. Jos elolliset olennot tuottaisivat tarkkoja kopioita itsestään, evoluutiota ei tapahtuisi eikä elä-
mä sopeutuisi muuttuviin olosuhteisiin. Siksi lisääntymisprosessin täytyy olla hieman epätäydellinen. Tämä
antaa ainesta luonnonvalinnalle, ’soveliaimman selviytymiselle’.

– Energian kulutus. Elämä edellyttää järjestyksen lisääntymistä eli entropian pienenemistä. Entropian pai-
kallinen pieneneminen edellyttää, että elollisen olennon on voitava jotenkin ottaa vastaan ja käyttää energiaa.

– Elollisen olennon on pystyttävä tallettamaan informaatiota ja välittämään se jälkeläisilleen. Maan kaikki
elämän muodot käyttävät koostuvia DNA- tai RNA-molekyyleja informaation tallentamiseen.



Elämän kannalta tärkeimpiä alkuaineita ovat vety (H), happi (O), typpi (N), hiili (C), rikki (S) ja fosfori (P).
Vetyä raskaammat alkuaineet voi muistaa sanasta SPONC.

Hiilen tärkeys johtuu sen kyvystä muodostaa useita erilaisia molekyylejä, jotka ovat oleellisia elämän kannal-
ta.

Hiiliatomit voivat liittyä hyvin mutkikkaiksi molekyyleiksi. Myös pii voi muodostaa suuria molekyyleja, mut-
ta ne eivät ole yhtä vakaita kuin hiiliyhdisteet eikä pii voi muodostaa samanlaisia renkaita kuin hiili.

Lisäksi tarvitaan nestemäistä liuotinta. Vesi pysyy nestemäisenä laajemmalla lämpötilavälillä kuin useimmat
muut aineet, mikä tekee siitä hyvän liuottimen. Kylmemmässä ympäristössä metaani tai ammoniakki voisi
toimia liuottimena.



Maan elämä jaetaan kolmeen yläkuntaan:

1) bakteerit (bacteria),

2) arkit (archaea),

3) eukaryootit (eukarya).

Bakteerit ja arkit koostuvat tavallisesti yhdestä tumattomasta (prokaryoottisesta) solusta. Eukaryootit kä-
sittävät kaikki mutkikkaammat elämän muodot, kuten eläimet ja kasvit.

Tämän luokittelun mukaan virukset eivät ole elollisia, vaikka niillä on joitakin yhteisiä ominaisuuksia elollis-
ten olioiden kanssa.

Jos maanpäällisenkin elämän määrittely johtaa sellaisiin rajatapauksiin, kaikkien mahdollisten elämän muo-
tojen yleinen määrittely on todella haasteellinen tehtävä.



DNA-molekyyli koostuu kahdesta säikeestä, joissa vuorottelevat fosfaattiryhmät ja sokerit, sekä niitä yhdis-
tävistä emäspareista. Säikeet kietoutuvat kaksoiskierteeksi.

Kierre on kuin ruuvi, joka voi olla joko vasen- tai oikeakätinen. Kaikilla maanpäällisillä DNA-molekyyleillä
on sama kätisyys eli kiraalisuus: ne ovat kaikki tyyppiä L eli vasenkätisiä. Syytä tähän epäsymmetriaan ei
tunneta kunnolla.



Elämän edellytykset

Alkuräjähdyksen jälkeen maailmankaikkeudessa oli vain vetyä ja heliumia.

Raskaampien alkuaineiden tuottamiseksi varhaisimpien tähdistä täytyi räjähtää supernovina ja levittää fuu-
sioreaktioiden tuotteensa tähtienväliseen avaruuteen ennen kuin elämä voi kehittyä.

Useimmat elliptisten galaksien ja pallomaisten joukkojen tähdet ovat hyvin vanhoja, ja niissä on vain vähän
raskaita alkuaineita.

Elämän kannalta sopivimpia paikkoja näyttäisivät olevan spiraaligalaksien kiekkopopulaatiot, joissa on nuo-
ria tähtiä ja runsaasti raskaampia alkuaineita.



Galaktinen elinkelpoinen vyöhyke

Kaukana galaksin keskustasta tähtiä syntyy hitaaseen tahtiin ja siksi raskaiden alkuaineiden osuus on pieni.

Galaksin keskustan lähellä raskaita alkuaineita on runsaasti, mutta ympäristö on elämälle vihamielinen. Täh-
tiä on tiheässä ja siksi säteily on voimakasta ja tähdet häiritsevät planeettojen ratoja.

Karkean arvion mukaan vain 20 % Linnunradan tai muiden vastaavanlaisten galaksien tähdistä sijaitsee ga-
laktisella elinkelpoisella vyöhykkeellä.



Tähden elinkelpoinen vyöhyke

Tähden elinkelpoinen vyöhyke määritellään yleensä alueena, jossa lämpötila on veden jäätymis- ja kiehumis-
pisteiden välillä.

Elinkelpoisen vyöhykkeen rajoihin vaikuttavat tähden säteilyteho, planeetan albedo ja kasvihuoneilmiö.

Jos tähti on viileä, elinkelpoinen vyöhyke on hyvin kapea.

Kuumien tähtien elinkelpoiset vyöhykkeet ovat leveämmät, mutta niiden pääsarjavaihe on lyhyt, jolloin elä-
mällä ei ole aikaa kehittyä.

Elämän kehittymisen kannalta todennäköisimmiltä paikoilta vaikuttavat tähdet, jotka eivät poikkea kovin
paljon Auringosta.

Kaksoistähdet:
– Jos tähden komponentit ovat kaukana toisistaan, kummallakin voi olla oma planeettajärjestelmänsä.
– Jos kyseessä on lähekkäinen kaksoistähti, sillä voi olla kaukaisia planeettoja, jotka kiertävät koko järjestel-
mää.



Jatkuvasti elinkelpoinen vyöhyke

Pääsarjavaiheen aikana tähti kirkastuu hieman, jolloin elinkelpoinen vyöhyke siirtyy kauemmas.

Jatkuvasti elinkelpoinen vyöhyke voidaan määritellä alueena, joka säilyy elinkelpoisena tähden pääsarjavai-
heen luokkaa olevan ajan.

Auringolle arviot vyöhykkeen leveydestä vaihtelevat ainakin välillä 0.06–0.2 AU.

Ongelmana on, miten mallintaa albedon vaihteluita ja kasvihuoneilmiötä hyvin pitkällä aikavälillä.



Uhkatekijät

Vaikka elämää syntyisi, sillä on edessään monia uhkatekijöitä, jotka voivat hävittää sen.

– Asteroidin tai komeetan törmäys.
Välittömien vaikutusten lisäksi törmäys nostaa ilmaan paljon pölyä, mikä jäähdyttää ilmastoa useiksi vuo-
siksi. 65 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut joukkotuho näyttää johtuneen ainakin osaksi sellaisesta tapah-
tumasta.



20.6.1908 Siperian Tunguskassa tapahtui räjähdys, jossa metsää kaatui parintuhannen neliökilometrin alueel-
ta. Sen aiheuttaja oli kenties komeetta, jonka läpimitta oli sadan metrin kertalukua.



Vuonna 1994 komeetta Shoemaker–Levy törmäsi Jupiteriin. Useaan osaan hajonneen komeetan törmäysjäljet
näkyivät tummina läiskinä Jupiterin pilvipeitteessä.



Maan lähelle tulevia asteroideja tunnetaan jo tuhansia.
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– Jättiläisplaneettojen aiheuttamat häiriöt siivoavat nuoren aurinkokunnan jätteistä sinkoamalla ne planeet-
takunnan ulkopuolelle.

– Vuodenaikojen vaihtelu riippuu pyörimisakselin kaltevuudesta ja radan eksentrisyydestä. Ilman Kuuta maan
akselin kaltevuus olisi vaihdellut paljon enemmän, mistä olisi voinut seurata elämälle tuhoisia jääkausia.

– Ilmakehän palautemekanismit. Jos albedo kasvaa, pinnalle tulevan energian määrä vähenee, jäätiköt ja
lumipeite kasvavat ja pilvet lisääntyvät, kunnes suurin osa ilmakehän kosteudesta on sitoutunut lumeen ja
jäähän. Tämä lisää albedoa edelleen ja kiihdyttää jäähuoneilmiötä. On olemassa todisteita planeetan laajui-
sista jääkausista ainakin 750–580 miljoonaa vuotta sitten.



Elämän synty

”Bottom–up”: Lähdetään atomeista ja molekyyleistä ja katsotaan, voisivatko ne tuottaa elämää.



Harold Urey ja Stanley Miller 1953: sähköpurkausten annettiin vaikuttaa kaasuseokseen, jossa oli metaania,
ammoniakkia, vetyä ja vesihöyryä. Muutaman päivän kuluttua seokseen oli ilmestynyt useita orgaanisia mo-
lekyylejä, jopa joitakin aminohappoja.

Uudempien tutkimusten mukaan ilmakehän pääasiallisia aineksia olivat CO2, CO, N2 ja vesihöyry. Sellainen
ilmakehä olisi tuottanut orgaanisia molekyylejä paljon hitaammin, jos lainkaan.

Joitakin aminohappoja on löytynyt meteoriiteista. Niitä on ehkä ollut jo pilvessä, josta planeettajärjestemä
tiivistyi. Mutkikkaita orgaanisia molekyylejä on löytynyt myös tähtienvälisistä molekyylipilvistä.

1980-luvulla Sidney Altman ja Thomas Cech huomasivat, että jotkin RNA-molekyylit voivat toimia katalyyt-
teinä. Koska RNA muistuttaa DNA:ta, sekin voi varastoida jonkin verran perinnöllisyysainesta.

Nykyisin oletetaan, että ensimmäiset alkeelliset elämänmuodot olivat RNA-elämää. RNA:n kehitys johti lo-
pulta DNA-molekyylien ilmestymiseen. Koska DNA on stabiilimpaa kuin RNA, se vei pian voiton informaa-
tion kantajana.



Alkoiko elämä Darwinin esittämässä lämpimässä lammikossa vai kuumassa painekattilassa?

Kasvit ja jotkin bakteerit käyttävät auringonvalon energiaa tuottamaan hiilihydraatteja vedestä ja hiilidiok-
sidista. On myös organismeja, jotka tuottavat orgaanisia yhdisteitä käyttämällä kemiallista energiaa ilman
auringonvaloa. Sellaisia organismeja on löytynyt esimerkiksi valtamerten keskiselänteiden kuumien lähteiden
läheltä. Vaikka lämpötila voi olla jopa 400 ◦C, korkea paine estää vettä kiehumasta. Vaikka lämpötila on
liikaa elämän kannalta, ympärillä on alueita, joissa lämpötila on sopiva sellaisille termofiileille.



”Top-down”: yritetään jäljittää elämän kehitystä niin kauas menneisyyteen kuin mahdollista.

Maapallon vanhimmat sedimenttikivet Länsi-Grönlannin Isuassa ovat noin 3.8 miljardia vuotta vanhoja. Niis-
sä on veden mukana tulleita sedimenttejä, joten lämpötila ei ole voinut poiketa kovin paljon nykyisestä.

Vanhimmat elämän merkit ovat melkein yhtä vanhoja. Nämä merkit ovat kuitenkin vain isotooppisuhtei-
ta, jotka voidaan tulkita seurauksiksi bakteeritoiminnasta. Hiilen isotooppia 12C reagoi kemiallisesti hieman
herkemmin kuin 13C, joten sen osuus elävissä organismeissa pyrki kasvamaan. Isuan sedimenteissä on pieni
ylimäärä 12C-isotooppia, mikä saattaa viitata jonkinlaiseen elämään.



Ainakaan miljardin ensimmäisen vuoden aikana fotosynteesi ei tuottanut happea. Syanobakteerit olivat ken-
ties ensimmäiset oliot, jotka pystyivät tuottamaan happea. Aluksi happi kuitenkin liukeni veteen ja kului
erilaisiin hapettumisreaktioihin. Lopulta myös ilmakehän happipitoisuus alkoi kohota, ja 2.2 miljardia vuotta
sitten se oli saavuttanut 10 % nykyisestä arvostaan.

Ensimmäiset eukaryootit (tumalliset solut) ilmestyivät fossiiliaineistoon noin 2.1 miljardia vuotta sitten ja
monisoluiset eliöt 1.5 miljardia vuotta sitten.

Noin 600 miljoonaa vuotta vanha Ediacaran fauna sisältää vanhimmat fossiilit, jotka ovat peräisin pehmeä-
ruumiisista eläimistä.

Kambrikauden lopulla 543 miljoonaa vuotta sitten Ediacaran eliöstön jäljet katoavat ja niiden tilalle tulee
suunnaton määrä uudenlaisia eläimiä, joista monilla oli suojanaan kova kuori. Tämä elämänmuotojen lisään-
tyminen tunnetaan kambrikauden räjähdyksenä.

Kaikkien elämänmuotojen perintötekijät ovat samantyyppisiä, mikä viittaa niiden yhteiseen alkuperään. Tä-
mä kaiken elämän yhteinen esi-isä tunnetaan nimellä LUCA, The Last Universal Common Ancestor eli vii-
meinen yleismaailmallinen yhteinen esi-isä.
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Elollisten olioiden sukulaisuussuhteita voidaan tutkia vertailemalla niiden DNA- tai RNA-molekyyleja. Mi-
tä enemmän eri lajien molekyylit eroavat toisistaan, sitä kauempana toisistaan lajit ovat. Näitä etäisyyksiä
voidaan kuvata fylogeneettiseksi puuksi kutsutun kartan avulla.

Juurta lähinnä olevat eliöt ovat kuumien lähteiden lähellä eläviä termofiilejä. Ilmeisessti LUCA eli sellaisessa
kuumassa ympäristössä.



Olemmeko marsilaisia?

Vuonna 1984 Etelämantereen Allan Hillsin alueelta löytyi meteoriitti, ALH 84001. Kiven palasen iäksi arvioi-
tiin 3.9 miljardia vuotta. Meteoriitin kemiallisen koostumuksen perusteella se on peräisin Marsista. Törmäys
oli singonnut sen radalle, joka toi sen Maahan.



Vuonna 1996 joukko NASAn tutkijoita ilmoitti löytäneensä meteoriitista muodostumia, jotka muistuttivat
fossiilisia mikrobeja ja mahdollisesti elollisten eliöiden tuotteita kuten polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli
PAH-yhdisteitä ja magnetiittia.

Mikäli Marsissa on todella ollut elämää, meillä on ainakin kolme vaihtoehtoa:

– Elämä alkoi riippumattomasti Maassa ja Marsissa.

– Elämä alkoi vain Maassa ja kulkeutui sitten Marsiin.

– Elämä alkoi vain Marsissa ja kulkeutui sitten Maahan.

Elämä näyttää ilmestyneen Maahan heti olosuhteiden tultua sille sopiviksi.Ongelma voidaan välttää, jos elä-
mä kehittyi ensiksi Marsissa. Kaukaisemman ja pienemmän Marsin pinta jäähtyi nopeammin, ja siitä tuli
elinkelpoinen aikaisemmin kuin Maasta.



Panspermia

Ajatus elämän leviämisestä taivaankappaleelta toiselle.

Ensimmäinen vakava kannattaja oli ruotsalainen kemisti Svante Arrhenius, joka julkaisi aiheesta kirjan vuon-
na 1908.

Myöhemmistä panspermian kannattajista kuuluisin oli Sir Fred Hoyle.

Alkeelliset elämänmuodot voivat selviytyä meteoriittien sisällä planeettojenvälisen avaruuden kylmyydessä ja
tappavassa säteilyssä niin kauan, että ne voivat matkata planeetalta toiselle.

Tähtienväliset etäisyydet ovat silti liian pitkiä, ja todennäköisyys, että jostakin planeettajärjestelmästä läh-
tenyt meteoroidi osuisi toiseen, on häviävän pieni.



Elämä aurinkokunnassa

Kenties Marsissa on joskus ollut elämää. Siellä saattaisi yhä olla jonkinlaista mikroskooppista elämää, muttei
mitään suurikokoisia marsilaisia.

Europaa ja joitakin muita jäisiä kuita pidetään mahdollisina elämän tyyssijoina. Niiden pinnat ovat liian
kylmiä, mutta sisäosat ovat riittävän lämpimiä vuorovesivoimista johtuvan lämmityksen vuoksi.

Europan pinnan jääpeite näyttää hajonneen laatoiksi, jotka ovat liikkuneet toistensa suhteen. Pinnan pyö-
rähdysaika poikkeaa sisäosiin jäätyneen magneettikentän pyörähdysajasta. Jääpeite näyttäisi kelluvan meren
päällä.

Meren pohjalla voisi olla samanlaisia kuumia lähteitä kuin Maassa. Silloin meri voisi olla sovelias paikka
mikrobeille, jotka voivat hyödyntää lämpöenergiaa.

Titan on ainoa kuu, jolla on paksu ilmakehä. Ilmakehässä on myös runsaasti orgaanisia yhdisteitä kuten
metaania. Titan lienee liian kylmä elämälle.



Eksoplaneetat

1) Astrometriset mittaukset

Tähteä kiertävä planeetta saa tähden heilahtelemaan jaksollisesti. Tämä liike on kuitenkin erittäin pientä.
Tulokset olivatkin hyvin epävarmoja.

2) Spektroskopia

Planeetan aiheuttamat heilahtelut näkyvät spektriviivojen Dopplerin siirtymien jaksollisena vaihteluna. En-
simmäinen ehdokas löytyi 1992; omituista kyllä, se kiertää pulsaria. Ensimmäinen tavallista tähteä, 51 Pe-
gasia, kiertävä planeetta löydettiin 1995.

3) Tähdenpeitot

Jos olemme planeetan ratatasossa, planeetta kulkee aika ajoin tähden kiekon editse, jolloin kirkkaus heikke-
nee hieman.



Teoreettisten mallien mukaan planetesimaalit kasaantuvat planeetoiksi samaan tapaan kuin omassa aurinko-
kunnassamme. Yksi parhaista esimerkeistä on β Pictoris -tähteä ympäröivä kertymäkiekko.

Kiekko on kuvattu 1996 ESO:n 3.6 metrin teleskoopilla Chilen La Sillassa. Säteilyn aallonpituus on 1.25 mik-
rometriä. Kiekon läpimitta on noin 1500 AU. Koronagrafi peittää tähden ympäriltä alueen, jonka säde on 24
AU:ta.
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Vuoden 2010 alusssa tunnettujen aurinkokunnan ulkopuolisten planeettojen ratojen ja massojen jakauma.
Avoimet ympyrät ovat pulsaria kiertäviä planeettoja.

Vuoden 2010 alussa tunnettiin kaikkiaan yli 300 planeettajärjestelmää, joissa on yli 400 planeettaa. Useim-
missa järjestelmissä on yksi tai useampia planeettoja, jotka ovat Jupiteria massiivisempia ja lähellä tähteä.



VLT-teleskoopilla saatiin 2004 ensimmäinen kuva eksoplaneetasta. Planeetan massa on noin viisi Jupiterin
massaa, ja se kiertää ruskeaa kääpiötä 55 AU:n etäisyydellä.



Kepler-satelliitti (laukaistu 2009) tutkii Linnunradan galaktisen elinkelpoisen vyöhykkeen 145000 tähteä ja
etsii niiden planeettoja tähdenpeittojen avulla.



Elämän havaitseminen

Jos potentiaalisesti elinkelpoinen planeetta löytyy, onko mitään keinoa selvittää, onko sille kehittynyt elämää?

Galileo-luotaimen 1990 Maasta tekemien havaintojen perusteella näyttää, että elämän havaitseminen on mah-
dollista, ainakin jos se on samantapaista kuin Maassa. Vastaavat Kuusta tehdyt havainnot eivät osoittaneet
merkkejä elämästä.

Elämän tunnusmerkkejä on spektrin infrapunaisella alueella, joten havainnot on tehtävä ilmakehän ulkopuo-
lelta.

Otsonin ja metaanin emissioviivat ovat vahvoja elämän merkkejä. Fotosynteesi on todennäköisin molekulaa-
risen hapen lähde. Ultravioletti säteily hajottaa molekyylejä happiatomeiksi, jotka liittyvät molekyyleihin ja
muodostavat otsonia.

Elolliset oliot tuottavat myös metaania. Se hapettuu nopeasti, joten sitä täytyy syntyä jatkuvasti lisää, jotta
sitä olisi havaittavia määriä. Tosin varsinkin kylmässä ympäristössä voi olla suuria metaanivarastoja.

Vihreiden kasvien infrapunainen heijastusspektri on myös elämän merkki. Lehtivihreä absorboi näkyvää va-
loa, varsinkin sinistä ja punaista, mutta spektri nousee jyrkästi 690 ja 740 nanometrin välillä. Tämä selvä
raja tunnetaan punaisena reunana (red-edge). Kasvit heijastavat pitempiä aallonpituuksia hyvin tehokkaasti
välttääkseen liiallisen lämmön.



Darwin (infrapuna-alueen interferometri, suunnitelmissa 2014) etsii erityisesti maankaltaisia planeettoja ja
elämän merkkejä.



SETI — älyllisen elämän havaitseminen

SETI = Search of ExtraTerrestrial Intelligence

Ihmiset ovat lähettäneet radiolähetyksiä miltei vuosisadan ajan. Radiosanomamme täyttävät nyt pallon, jon-
ka säde on melkein sata valovuotta. Lähitähteä kiertävä sivilisaatio saattaisi pystyä havaitsemaan tämän
lähetyksen suurella radioteleskoopilla.

Vaikeuksia:

– Signaali on erittäin heikko. Lähetystehoja on vähennetty vastaanottimien kehittyessä.

– Yhä enemmän tietoa siirretään kaapeleita pitkin.

– Äärimmilleen tiivistetty signaali muistuttaa valkeaa kohinaa.

Tilanne parempi, jos signaali on lähetetty tarkoituksella mahdollisia vastaanottajia kohti siinä toivossa, että
joku onnistuu sen havaitsemaan.



Millaisia kohteita kannattaa kuunnella?

Galaksit ja tähtijoukot: saadaan monta kohdetta kerralla radioteleskoopin keilaan. Mutta ...

– Galaksit: liian kaukana, signaali liian heikko.

– Pallomaiset joukot: tähdet liian vanhoja, vain vähän raskaita alkuaineta, tuskin elämää.

– Avoimet joukot: tähdet yleensä nuoria, elämällä ei aikaa kehittyä.

Siis: lähinnä Auringon kaltaisia yksittäisiä pääsarjan tähtiä.



Mitä taajuutta pitäisi käyttää?

Radioastronomiaa harrastava sivilisaatio tuntee joitakin yleisiä taajuuksia, kuten vedyn 21 cm:n säteilyn.
Voimakas taustakohina, joten ei kovin hyvä. Jokin sen monikerta tai kahden tavallisen taajuuden summa
voisi osua radiospektrin hiljaiseen alueeseen.

Hyvä taajuus voisi olla H2O-maserin 22 GHz:n emissio. Tämän taajuuden ympärillä taivas on melko hiljainen
muutamia lähteitä lukuunottamatta.

Vain muutaman taajuuden kuunteleminen ei riitä, sillä lähettäjän ja vastaanottajan suhteellisen liikkeen vuok-
si ne ovat Doppler-siirtyneitä. Siirtymä vaihtelee jaksollisesti planeetan liikkuessa tähden ympäri.

Viime aikoina myös optisia aallonpituuksia on alettu tutkia vakavasti. Pulssilaserit pakkaavat paljon energiaa
lyhyeen pulssiin, joka voisi olla jopa keskustähteä kirkkaampi.



Jos halutaan lähettää signaali, joka tunnistetaan varmasti keinotekoiseksi, sillä pitää olla muoto, joka ei voi
syntyä luonnollisella tavalla. Se voisi esimerkiksi sisältää pulssisarjoja, jotka vastaavat muutamaa ensimmäis-
tä alkulukua.

Vuonna 1974 Frank Drake lähetti Arecibon radioteleskoopilla viestin kohti pallomaista joukkoa M13 (joka ei
ole sopiva paikka elämän kannalta). Signaali koostui 1679 pulssista, joista voidaan muodostaa 23×73 pikselin
kuva. Kuvaan on koodattu huomattava määrä tietoa sen lähettäjästä, mutta on vaikea sanoa, pystyisikö sen
mahdollinen vastaanottaja tulkitsemaan kuvaa. Joka tapauksessa viestin keinotekoinen alkuperä on ilmeinen.



Frank Drake toteutti myös ensimmäisen vakavan SETI-projektin (Search for ExtraTerrestrial Civilizations)
vuonna 1960. Tässä projekti Ozmassa havaittiin 21 cm:n aallonpituudella kahta lähitähteä: τ Cet ja ε Eri.

Suunnattu etsintä: kuunnellaan muutamia kohteita, jotka ovat todennäköisiä elämän tyyssijoja.

Laaja-alainen kartoitus: käydään läpi suuria alueita taivaasta. Useimmat nykyisistä projekteista ovat tätä
tyyppiä.

Suurten teleskooppien havaintoaika on kallista, ja etusija annetaan projekteille, joiden voidaan odottaa tuot-
tavan positiivisia tuloksia. Jotkin projektit kuten SERENDIP välttävät tämän ongelman käyttämällä vas-
taanotinta, joka on varsinaisen havaintolaitteen kyljessä ja kuuntelee, mitä teleskooppi milloinkin sattuu ha-
vaitsemaan. Näin SETI-projekti ei tarvitse lainkaan omaa havaintoaikaa.

Mahdollisen keinotekoisen signaalin seulominen valtavasta havaintoaineistosta vaatii paljon tietokonekapasi-
teettia. Seti@home-projekti: Kuka tahansa, jolla on Internetiin liitetty tietokone, voi ladata ruudunsäästöoh-
jelman, joka noutaa automaattisesti aineistopaketteja ja lähettää tulokset takaisin.



Toistaiseksi ainoatakaan vieraan sivilisaation viestiä ei ole havaittu varmuudella. Joitakin mielenkiintoisia
tapauksia on ollut, mutta ne ovat ainutkertaisia ryöppyjä, joiden alkuperä on jäänyt epäselväksi.

Ohio State Universityn Big Ear -observatoriossa 15.8.1977 havaittu voimakas signaali.



Sivilisaatioiden lukumäärä

Frank Drake ehdotti kaavaa, joka antaa tietyllä hetkellä kommunikointiin pystyvien Linnunradan sivilisaa-
tioiden lukumäärän:

N = R× fp × fh × fl × fi × fc × L. (21.1)

N Linnunradan kaikkien kommunikoivien sivilisaatioiden lukumäärä,
R tähtien syntynopeus vuotta kohti,
fp todennäköisyys, että tähdellä on planeettoja,
fh todennäköisyys, että planeetat ovat elinkelpoisia,
fl todennäköisyys, että elinkelpoiselle planeetalle on kehittynyt jonkinlaista elämää,
fi todennäköisyys, että elämä on kehittynyt älylliselle tasolle,
fc todennäköisyys, että älyllinen elämä pystyy tähtienväliseen kommunikointiin,
L aika, jonka sellainen sivilisaatio on harrastanut kommunikointia.
Kaikki todennäköisyydet ovat välillä [0,1] olevia lukuja.

Tähtitieteelliset tekijät (R, fp ja fh) ovat ainoat, jotka tunnetaan edes jonkinlaisella tarkkuudella. Biologisiin
tekijöihin fl ja fi liittyy paljon arvailua. Kaksi viimeistä tekijää, fc ja L, ovat vielä hankalampia, sillä ne
liittyvät eksosivilisaation sosiologiseen käyttäytymiseen.

Itse asiassa kaava oli tarkoitettu Green Bankissa 1961 pidetyn arvovaltaisen SETI-kokouksen esityslistan pe-
rustaksi. Se jakaa ongelman siististi pienemmiksi osaongelmiksi, joita voidaan tarkastella erikseen. Kaavan
käyttö sivilisaatioiden todellisen määrän laskemiseen sen sijaan ei ole järkevää, koska monet tekijöistä ovat
täysin tuntemattomia.



Fermin paradoksi: Missa kaikki ovat?

Joskus ajattelen, että olemme yksin. Joskus ajattelen, ettemme ole.
Kummassakin tapauksessa ajatus on järkyttävä.
Buckminster Fuller

Syistä, jotka vain he itse ymmärtävät, muukalaiset palaavat kotiplaneetalleen mukanaan roskapönttöjä, jot-
ka ovat New Yorkin puhtaanapitolaitoksen (DSNY) omaisuutta. (Alan Dunnin piirros The New Yorkerissa
20.5.1950)



Jos Linnunradassa on teknisesti edistyksellisiä sivilisaatioita, niiden pitäisi pystyä levittäytymään kaikkialle
suhteellisen lyhyessä ajassa tai ainakin ilmoittamaan olemassaolostaan.

Miksi meillä ei ole niistä yhtään havaintoa?

Stephen Webb: Missä kaikki ovat? Ursa 2005,
50 ratkaisuehdotusta.

A. He ovat täällä

1: He ovat täällä ja kutsuvat itseään unkarilaisiksi
2: He ovat täällä ja sekaantuvat ihmisten toimintaan
3: He olivat täällä ja jättivät todisteita läsnäolostaa
4: Heitä on olemassa ja me olemme heitä
5: Eläintarhaskenaario
6: Eristysskenaario
7: Planetaariohypoteesi
8: Jumala on olemassa



B. He ovat olemassa mutta eivät ole vielä ottaneet yhteyttä

9: Tähdet ovat kaukana
10: Heillä ei ole ollut aikaa tavoittaa meitä
11: Perkolaatioteorian lähestymistapa
12: Bracewellin–von Neumannin luotaimet
13: Olemme aurinkosovinisteja
14: He jäävät kotiin ...
15: ... ja surffaavat verkossa
16: He antavat merkkejä, mutta me emme tiedä, miten kuunnella
17: He antavat merkkejä, mutta me emme tiedä, mitä taajuutta kuunnella
18: Etsintästrategiamme on väärä
19: Signaali on jo aineistossa
20: Emme ole kuunnelleet tarpeeksi kauan
21: Kaikki kuuntelevat, kukaan ei lähetä
22: Berserkit
23: He eivät välitä kommunikoida
24: Heidän matematiikkansa on erilaista
25: He kutsuvat, mutta me emme tunnista viestiä
26: He ovat jossakin, mutta maailmankaikkeus on oudompi kuin kuvittelemme
27: Valikoima katastrofeja
28: Ne osuvat singulariteettiin
29: Pilviset taivaat ovat yleisiä
30: On olemassa äärettömän monta eksosivilisaatiota, mutta vain yksi horisonttimme sisällä: me



C. Heitä ei ole

31: Maailmankaikkeus on meitä varten
32: Elämä on voinut syntyä vasta äskettäin
33: Planeettajärjestelmät ovat harvinaisia
34: Me olemme ensimmäiset
35: Kiviset planeetat ovat harvinaisia
36: Jatkuvasti elinkelpoiset vyöhykkeet ovat kapeita
37: Jupiterit ovat harvinaisia
38: Maalla on optimaalinen ”evoluutiopumppu”
39: Linnunrata on vaarallinen paikka
40: Planeettajärjestelmä on vaarallinen paikka
41: Maan laattatektoniikkajärjestelmä on ainutlaatuinen
42: Kuu on ainutlaatuinen
43: Elämän synty on harvinaista
44: Siirtyminen prokaryooteista eukaryootteihin on harvinaista
45: Työkaluja valmistavat lajit ovat harvinaisia
46: Teknologinen edistys ei ole väistämätöntä
47: Ihmisen tasoinen äly on harvinaista
48: Kieli on ominaista vain ihmisille
49: Tiede ei ole väistämätöntä



Yhteenveto

Aikaisemmin monet tähtitieteilijät tuntuivat ajatelleen, että eksosivilisaatiot eivät olisi kovin harvinaisia, kun
taas biologit osoittivat elämän tiellä olleet niin monia esteitä, ettemme voi olettaa löytävämme sivilisaatioita
lähiympäristöstämme.

Nykyisin ymmärrämme paremmin varhaisen elämän biokemiaa ja planeetan elinkelpoisuuteen liittyviä monia
ongelmia.

Valistunut arvaus voisi nyt olla, että hyvin yksinkertainen mikrobien kaltainen elämä on suhteellisten taval-
lista, mutta älylliset, kommunikoivat olennot ovat äärimmäisen harvinaisia.


