
Kirja-arvostelu:

Maapallon ilmastohistoria. Kasvihuoneista jääkausiin

miskeskeisesti ja lyhyellä aikajänteellä, mutta sitäkin 

suuremmalla tunteella. 

Saattaa olla, että Lunkan kirja antaa eväitä mm. oi-

keiston ilmastoskeptikoille, mutta asiaa olisi pystyt-

tävä tarkastelemaan puolin ja toisin ilman ideologioi-

den luomia harhoja ja tarkoituksenhakuisuutta. Nyt il-

mastonmuutoksen varjolla ajetaan mitä moninaisim-

pia asioita aina ydinvoimasta kasvisruokaan. Epävar-

muuksista huolimatta ilmastonmuutoksella ei Lunkan 

mukaan kannata kuitenkaan leikkiä venäläistä rulettia: 

ihmisen ilmakehään lisäämä hiilidioksidi voi nostaa 

lämpötilaa ja ajaa ilmaston kaoottiseen tilaan, jolloin 

sen ääri-ilmiöt voivat lisääntyä. Siksi päästöjä on hyvä 

vähentää, vaikka ei ole varmaa, tehoaako se. 

Kirja toimii hyvin antaessaan geologisen ajan- ja 

syy/seuraus-perspektiivin ilmastonmuutoksiin, unoh-

tamatta kuitenkaan ihmisen toiminnan vaikutuksen 

mahdollisuutta. Maapallon ilmastohistorian kautta 

moni maallikko voi myös tutustua geologiaan. Vaik-

ka asiat ovat geologille tuttuja, kirjaa lukee kuin jän-

nityskertomusta; aina jää odottamaan, mitä seuraa-

vaksi tapahtuu. Kirja etenee vääjäämättömästi, mutta 

kutkuttavasti kohti nykyaikaa. Sen haluaa lukea no-

peasti, koska malttamattomana odottaa, mitä sanot-

tavaa Lunkalla on nykyisestä ilmastonmuutoksesta. 

Valitettavasti sen osuus jää tosin melko ohueksi. Täl-

tä olisin odottanut enemmän.

Kirja on hyvin kirjoitettu, joskin mm. perustavaa 

laatua oleva Maapallon ilmastoarkistot-luku voi olla 

maallikolle raskas. Kuvitus esim. erilaisista kerros-

tumista ja prosesseista olisi auttanut selventämään 

montaa asiaa. Paikoin kirja edellyttää perustietoja, 

joita ei välttämättä esim. humanisteilla ole. Teos on-

kin enemmän oppikirja luonnontieteilijöille, vaikka 

monia asioita onkin popularisoitu. Kirjaa suositellaan 

kuitenkin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja etenkin 

kaikkien ”ilmastoasiantuntijoiden” pitäisi se lukea. 

Taistolaisen laululiikkeen Agit Prop-yhtye lauloi 

1970-luvulla: ”Opi perusasiat”, tarkoittaen marxis-

mi-leninismiä. Tätä voidaan soveltaa ilmastonmuu-

toksiin. Kirja on siihen oiva opas, tuoden keskuste-

lun lähemmäs maan pintaa. 

Kirjan pääviestinä on se että ilmasto muuttuu – ha-

lusimme sitä tai ei, kuten se on tehnyt monesti aiem-

minkin. Ihmiskunnan on varauduttava sopeutumaan 

siihen.
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Geologia on avainasemassa keskusteltaessa ilmas-

tonmuutoksista. Suomalaiset geologit ovat käsitel-

leet aihetta Matti Erosen Jääkausien jäljillä- ja Kal-

le Taipaleen ja Matti Saarniston Tulivuorista jää-

kausiin – Suomen maankamaran kehitys-kirjoissaan. 

Ne julkaistiin 1990-luvun alussa. Molemmat ovat ol-

leet loppuunmyytyjä jo aikoja sitten. 

Niistä päivistä on tieto ilmastonmuutoksista lisään-

tynyt huimasti. Se mikä ei ole muuttunut, on tieto sii-

tä, että ilmasto on muuttunut ennenkin ja että se kuu-

luu maapallon luonnolliseen dynamiikkaan. Tästä ei-

vät geologit ole, muutamia poikkeuksia lukuun otta-

matta, paljoakaan julkisuudessa puhuneet. Onko asen-

teena ollut se, että kun asiasta ei tiedä tarpeeksi tai kun 

siitä tietää ”niin paljon”, ei siitä kannata puhuakaan(?). 

Geologit ovat mykkiä kuin tutkimansa kivet.

Tämä tieto menneisyyden tapahtumista saa edel-

leenkin osan geologeista vähintäänkin varautuneik-

si väitteisiin ihmisen vaikutuksesta nykyilmastoon. 

Tästä Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalo

kritisoi geologeja hiljattain Luonnonsuojelija-lehdes-

sä 5/2008, koska”heidän perustietonsa ovat useimmi-

ten puutteelliset, eivätkä heidän ilmakehää koskevat 

väitteensä kestä tieteellistä tarkastelua.” Samaa voisi 

kuitenkin sanoa meteorologien tiedoista maapallosta 

ja sen toiminnasta ja kehityksestä. Sen vuoksi tarvi-

taan yhteistyötä. Ongelma on poikkitieteellinen. 

Nyt tämän geologien hiljaisuuden rikkoo Oulun 

yliopiston geologian laitoksen prof. Juha-Pekka 

Lunkan juuri ilmestynyt Maapallon ilmastohisto-

ria. Kasvihuoneista jääkausiin. Tässä lehdessä on 

viime aikoina arvosteltu joitakin samaa aihetta kä-

sitteleviä kirjoja. Monet ovat varmaankin kaivanneet 

niiden rinnalle tieteellisempiä teoksia. Lunkan perus-

teellisen ja geotieteellisen teoksen rinnalla nämä kal-

penevatkin kirkkaasti.

Lunkka kertaa yksityiskohtaisesti, mutta samal-

la mielenkiintoisesti ja tuoreisiin tutkimustuloksiin 

nojautuen ilmaston kehityksen maapallon synnystä 

aina nykyhetkeen saakka, katsoen myös tulevaisuu-

teen. Hän osoittaa, että kun ilmastonmuutoksia tutki-

taan tieteellisen kiihkottomasti, on epävarmuusteki-

jöitä aina mukana. Monet ilmastoon vaikuttavat te-

kijät ovat puhtaasti geologisia kuten laattatektoniik-

ka, tai astronomisia, kuten orbitaaliset syklit. Mutta 

kaikkia ilmastoon vaikuttavia tekijöitä ei tunneta vie-

lä hyvin tai ollenkaan. Nämä seikat tuntuvat monel-

ta nykykeskustelussa unohtuvan, vaikka sen tunnus-

taa myös itse IPCCkin. Asioita tarkastellaan usein ih-
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