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entti Alhonen julkaisi
viime vuoden lopulla
uusimman kirjansa ”Pla-
neetta Maa käsissämme

– Ympäristögeologisia esseitä”. Tuo-
reessa muistissa on yhä Alhosen yh-
dessä Antero Alhosen kanssa kirjoit-
tama upea Väinö Auer -elämäkerta
”Vaakavarren ratsastaja” (Edico,
2006). Uudessa kirjassaan Helsin-
gin yliopiston ympäristögeologian
emeritusprofessori paneutuu omaan
tieteenalaansa, joka tutkii erityises-
ti ihmisen ja geologisen ympäristön
välisiä vuorovaikutuksia.

Alhosen uusin kirja voisi tus-
kin ilmestyä otollisempaan aikaan,
sillä ympäristögeologia ei liene kos-
kaan ollut ajankohtaisempaa. 1970-
luvulla herännyt laaja huoli ympä-
ristön tuhoutumisesta ja luonnon-
varojen rajallisuudesta on kovaa
vauhtia konkretisoitumassa todelli-
sia päätöksiä vaativiksi yhteiskun-
nallisiksi kysymyksiksi, öljyn hin-
nan noustessa ja kansainvälisen pai-
neen kasvaessa hiilidioksidipäästö-
jen vähentämiseksi. Samalla kysy-
mykset eri geologisten resurssien
saatavuudesta, käyttökelpoisuudesta
ja niiden hyödyntämisen ympäris-
tövaikutuksista ovat nousseet kes-
keisiksi. Myös Suomessa Talvivaa-
ra, ydinjätteiden geologinen loppu-
sijoitus, näkökannasta riippuen
joko kammoksuttu tai kaipailtu
uraanikaivostoiminta (Eerola 2012)
ja kysymys tulevaisuuden energian-
muodoista (esim. Partanen et al.
2013) ovat nousseet yhteiskunnal-

lisen keskustelun kuumimpien ai-
heiden joukkoon. Suomenkielistä
ympäristögeologista kirjallisuutta ei
myöskään ole julkaistu ongelmaksi
asti – tutkimusjulkaisujen lisäksi
lähinnä Niinin et al. (2007) teos
”Geologia ympäristötoiminnassa”.

Kirjan alaotsikon viittaus ym-
päristögeologiaan on sikäli hieman
harhaanjohtava, että Alhonen käsit-
telee kirjassaan runsaasti myös mui-
ta geologian alueita – teoksen en-
simmäinen puolisko edustaa en-
nemminkin yleistä historiallista
geologiaa ja paleoklimatologiaa.
Tämä rakenne on kuitenkin samal-
la johdonmukainen, sillä geologisen
ympäristön luonnollinen dynamiik-
ka paitsi vaikuttaa ihmiskuntaan
suoraan esimerkiksi tulivuorenpur-
kausten, maanjäristyksesten ja luon-
nollisten ilmaston heilahtelujen
kautta myös samalla muodostaa vii-
tekehyksen mahdollisten antropo-
geenisten muutosten arvioinnille.

Alhonen avaa kirjansa pitkällä
esseellä maapallon elämän kehitys-
historiasta. Ihmisen evoluutiota kä-
sitellään lisäksi myöhemmin omas-
sa esseessään. Jääkausia ja niiden
aiheuttamia luonnollisia ilmaston ja
ympäristön muutoksia niin Suo-
messa kuin maailmanlaajuisestikin
kuvataan usean esseen voimin. Var-
sinainen ympäristögeologinen, geo-
logisia ympäristöongelmia ja ihmi-
sen vaikutusta käsittelevä osuus on
painotukseltaan vahvasti alueellinen
ja limnologinen, heijastellen Alho-
sen omaa työtä ja laajemmin suo-

malaista tutkimustraditiota. Glo-
baaleja ympäristögeologisia ongel-
mia käsitellään aavikoitumisen
muodossa. Viimeisissä neljässä es-
seessä Alhonen pureutuu antropo-
geenisen ilmastonmuutoksen syi-
hin, seurauksiin ja hallintastrategi-
oihin.

Alhonen ei kaihda kantaaotta-
vuutta ilmastonmuutosta käsitelles-
sään. Asiaa käsittelevä tutkimustie-
to ja erilaiset näkemykset tuodaan
esiin maltillisen tasapainoisesti ja
lämpenemisen teoreettinen tausta,
tutkimushistoria ja paleoklimatolo-
ginen viitekehys käsitellään perus-
teellisesti. Kritiikkiä Alhonen koh-
distaa tapaan, jolla ilmastokeskus-
telussa on marginalisoitu varteen-
otettaviakin kriittisiä tai epävar-
muustekijöitä korostavia näkemyk-
siä, joiden huomioimisen tulisi kui-
tenkin olla tieteen itseään korjaa-
vuuden perustana.

Alhonen kirjoittaa yleistajuises-
ti ja epäilemättä maallikkolukijoita
ajatellen. Kirjan jonkinasteiseksi
rajoitteeksi muodostuu itse sen ra-
kenne. Tietty hajanaisuus on essee-
kokoelmalle ymmärrettävää, ja täs-
sä tapauksessa teos onnistuu myös
etenemään varsin johdonmukaisesti
yleisestä geologisesta historiasta ih-
misen ympäristövaikutuksiin ja lo-
pulta kaikkein ajankohtaisimpaan
ilmastonmuutosteemaan. Harmilli-
sempaa on kuvituksen täydellinen
puute. Varsinkin maallikkolukijoi-
den – joille kirja muuten mainiosti
soveltuu – työtä geologisten käsit-
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teiden ja ajanjaksojen olisi voinut
helpottaa edes aikajanojen ja -skaa-
lojen kaltaisella auttavalla kuvituk-
sella. Teoksessa ei myöskään ole
minkäänlaista hakemistoa, mikä on
tietokirjalle valitettava piirre.

Toisaalta arvioituna sellaise-
naan, esseekokoelmana, kirja puo-
lustaa vahvasti paikkaansa. Alhosen
entiset oppilaat Helsingin yliopis-
tosta muistavat hänet loistavana
puhujana, jonka riemastuttavat lu-
ennot olivat lukujärjestyksen ehdot-
tomia kohokohtia. Kertojan lahja
näkyy myös Alhosen kirjassa. Teks-
ti etenee luontevasti, lukuisien
anekdoottien elävöittämänä. Myös
tutkimushistoria tulee esille, ja Al-
hosen tapa avata seikkaperäisesti
paitsi tutkimuksen kehitysvaiheita
myös yksittäisten tutkijoidenkin
henkilöhistorioita rikastuttaa teks-

tiä. Pienistä puutteistaan huolimatta
Alhosen teos on arvokas lisä suo-
menkieliseen geologiseen kirjalli-
suuteen ja tarjoaa samalla hyödyl-
listä geologista näkökulmaa niin
globaalien kuin Suomen lähialu-
eidenkin ympäristöongelmien käsit-
telyyn.

”Elämme siis planeetallamme
muuttuvassa ilmastossa, mutta
ilmaston lämpenemistä pidetään
yleensä uhkana. Väärät profeetat,
moraaliset kiihkoilijat, vihreän
ideologian kritiikittömät ’besser-
wisserit’ ja laskelmoivat poliitikot
ovat yrittäneet käyttää sitä hyväk-
seen. Jos nykyinen ilmastonmuu-
tos sattuisi kestämään pitkään,
tulisi siihen kuitenkin suhtautua
rauhallisesti. Arvelen, että ihmis-
kunta yrittäessään yhtäältä hillitä

ilmastonmuutosta, pyrkii toisaalta
samalla sopeutumaan siihen
parhaalla mahdollisella tavalla. – –
Ajat muuttuvat ja me niiden

mukana.”      – Pentti Alhonen
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