
BIOLOGIA 7—9, Elämä ja evoluutio (OPH)

3. Elämä maapallolla on kehittynyt  
tuhansia miljoonia vuosia

alalaji Eliökunnan luokittelujärjestelmässä lajista erilaiseksi 
kehittynyt ryhmä, joka voi kuitenkin lisääntyä alkuperäisen 
lajin kanssa. Vertaa koira ja susi, joista koira on alalaji.

ameba Ameba on yksisoluinen tumallinen eliö. Ameballa on 
solukalvosta muodostuvia valejalkoja, joiden avulla se 
liikkuu ja syö. Amebat ovat myös yksi tumallisten eliöiden 
ryhmistä.

arkeoni Yksisoluinen mikroskooppisen pieni eliö, jolla ei ole 
tumaa. Arkeonit on myös eliökunnan pääryhmä, josta 
kaikki tumalliset eliöt ovat kehittyneet.

bakteeri Yksisoluinen mikroskooppisen pieni eliö, jolla ei ole tumaa. 
Bakteerit ovat yksi eliökunnan kolmesta pääryhmästä.

eksavaatit Yksi tumallisten eliöiden ryhmä.

eliö Kaikki elävät oliot ovat eliöitä, jotka syntyvät, kasvavat, 
lisääntyvät ja kuolevat. Eliössä on yksi tai useampi solu. 
Katso: solu.

eliökunta Yhteinen nimitys kaikille eliölajeille ja eliöluokille.

evoluutioteoria Teoria, jonka mukaan kaikilla lajeilla on yhteinen 
alkuperä, josta ne ovat alkaneet kehittyä. Teorian kehitti 
englantilainen Charles Darwin.

fossiili Kuolleen eliön kivettynyt jäännös.

fotosynteesi, 
yhteyttäminen

Tapahtuma, jossa viherhiukkasia sisältävät eliöt tuottavat 
sokeria ja happea hiilidioksidista ja vedestä auringonvalon 
avulla. Yhteyttäminen tarkoittaa samaa kuin fotosynteesi.

happi Aine, jota on ilmassa ja vedessä kaasuna. Eliöt käyttävät 
happea hengittämiseen. Katso: hengitys.

hiilidioksidi Kaasu, jota kasvit tarvitsevat yhteyttämiseen. 
Hiilidioksidista kasvit valmistavat auringonvalon ja 
veden avulla sokeria ja happea. Katso: yhteyttäminen, 
fotosynteesi.
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kromalveolaatit Yksi tumallisten eliöiden ryhmä.

laji Eliökunnan luokittelun taso: kunta, pääjakso, luokka, lahko, 
heimo, suku, laji, alalaji.

luonnonvalinta Tapahtumakulku, jossa parhaiten ympäristöönsä 
sopeutuvat eliöt selviävät ja lisääntyvät eniten. Katso: 
sopeutuminen.

monisoluinen eliö Eliö, joka koostuu useammasta solusta. Vertaa: 
yksisoluinen eliö.

muuntelu Saman lajin yksilöt ovat keskenään hieman erilaisia.

peräsiimaiset Yksi tumallisten eliöiden ryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi 
eläimet.

selkärangattomat Eläimet, joilla ei ole sisäistä tukirankaa eli selkärankaa.

solu Eliöt rakentuvat soluista. Eri eliöiden solujen rakenne 
poikkeaa toisistaan.

sopeutuminen Eliö mukautuu elinympäristöönsä ja selviytyy erilaisissa, 
muuttuvissa olosuhteissa. Katso: luonnonvalinta.

tohvelieläin Yksisoluinen eläin, joka kuuluu ripsieläimiin.

tuma Solun suurin elin, joka ohjaa kaikkea solun toimintaa. 
Tumassa on eliön perintötekijät eli geenit.

tumalliset Eliöitä, joiden soluissa on tuma.

yksisoluinen eliö Eliö, joka koostuu vain yhdestä solusta. Lisääntyy 
jakautumalla.
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