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uomessa on kevään aikana riemastuttavasti uutisoitu miljoonia
vuosia vanhasta norsueläimen luusta, jonka Marja Simonsuuri
opiskelijana oli löytänyt vanhempiensa kesämökin perunapellosta Suomusjärveltä ja jonka emeritaprofessori Marja Simonsuuri-Sorsa
löysi uudestaan autotallistaan eläköitymisensä yhteydessä.
Näin tuon fossiilin ensimmäisen kerran 2006 Säätytalossa ennen
Suomalaisen Tiedeakatemian kuukausikokousta. Se purkautui 1960luvun sanomalehteen käärittynä vanhasta mustasta salkusta, jonka kyljessä olevassa ilmastointiteipin pätkässä luki ”tuntemattoman hirviön
tuntematon luu”. Itse kykenin ensi näkemältä sanomaan vain, että se
on ison nisäkkään luu ja selvästi ns. ”oikea fossiili”, siis kivettynyt,
toisin kuin esimerkiksi jääkauden loppuvaiheen mammutinluut yleensä ovat. Luun molemmat päät puuttuivat; jäljellä oli vain karkean sedimentin täyttämä luun keskiosa. Arvelin sen olevan olkaluun kappale ja
kuuluvan isolle norsueläimelle, todennäköisesti villamammuttia vanhemmalle, tai sitten — äärimmäisen epätodennäköisesti — isolle hetulavalaalle. Myöhemmin pystyin Luonnontieteellisen museon kokoelmien avulla vahvistamaan arvaukseni ja hylkäämään valaan. Siihen tämä juttu olisi minun osaamisellani jämähtänyt.
Onneksi Suomesta kuitenkin löytyi tutkijoita, joista kukin osasi avata mysteerin jotakin osaa. Vaikka tutkiminen oli hauskaa, se oli oman
fokuksen ulkopuolella ja jokseenkin hyödytöntä, työ eteni varsin hitaasti. Lopulta saatiin kuitenkin tulokseksi luusta ällistyttävän yksityiskohtainen tulkinta, joka julkaistiin huhtikuussa Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology -sarjassa. Löytö on laatuaan maailman pohjoisin ja edustaa Deinotherium-suvun norsueläintä. Luun ytimen sedimentin siitepölyhiukkaset ja piilevänkuoret kertovat lämpimistä oloista ja kerrostumisesta makean veden ympäristöön. Ajallisesti ne viittaavat mioseenikauteen, vähintään viiden miljoonan vuoden
taakse. Kokonsa puolesta se voisi olla huomattavasti vanhempikin —
maksimi-iän määrää tämän eläinryhmän leviäminen Afrikan ulkopuolelle 19 miljoonaa vuotta sitten. Löytö on Suomessa täysin ainutlaatuinen. Mitään sopivan kaltaisia ja ikäisiä kerrostumia ei maastamme tunneta eikä luun alkuperää sen ulkopuoleltakaan ole voitu vielä paikantaa. Todennäköisimmin se on kulkeutunut löytöpaikkaansa jääkauden
loppuvaiheessa sulavan jäävuoren mukana idästä päin.
Oppi-isäni Björn Kurtén kertoi mielellään valinneensa tutkimusaiheekseen fossiilit erityisestä syystä. Koettuaan sodan mielettömyyden
hän halusi olla varma siitä, ettei hänen tutkimustyöstään olisi mitään
hyötyä. En tiedä miten tosissaan hän oli, mutta kuulin tämän useita
kertoja oppivuosieni aikana. Toisin hän myös perusteli valintaansa fossiilien kauneudella. Perusajatus oli kyllä selvä: tieteellinen tutkimus on
autonomista toimintaa, joka itse säätää omat arvonsa ja prioriteettinsa.
Keskiössä ovat totuus, kauneus, oivallus ja ilo.
Björn Kurtén oli rakastettu ja monesti palkittu tieteen popularisoija
ja kirjailija, ensin maailmalla ja lopulta myös Suomessa. Hänen tutkimustyöstä noussut kirjallinen tuotantonsa oli iloksi ja valistukseksi
miljoonille. Mikä merkitys on sillä, että valtava määrä lukijoita omaksuu johtavan tutkijan ajatuksia evoluutiosta, ihmisestä, maailmankaikkeudesta tai mistä hyvänsä tutkimuksen kohteesta? Montako peruskurssilla istuttua luentoa tai harjoitusta se vastaa? Mikä on tieteellisen
oivalluksen tuoman ilon hyötyasteikko? Miten se rinnastuu taiteen tai
urheilun tuottamaan iloon?
Tiede on moniulotteista ja rönsyilevää, ja sen hedelmät kypsyvät yllätyksinä. Eikä hedelmien varsinainen tarkoitus voi olla omistajan voiton maksimointi, vaan ihmisten ilo ja hyvinvointi. Se oikea hyöty.
Mikael Fortelius
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