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PÄÄKIRJOITUS

Havahduin toisenlaiseen todellisuuteen
keskustellessani sivistyneen taloustietei-
lijän kanssa. Pyörittääkö talousjärjestel-
mä maapallon luonnonjärjestelmiä vai

toisinpäin? Minun näkökulmastani vastaus on yk-
sinkertainen. Geologia eli Maan tiede kertoo meille
planeettamme synnystä, toiminnasta, ja sen tarjoa-
mista maisemista, raaka-aineista, mahdollisuuksista
ja rajallisuudesta.

Geologista yleissivistystämme on moitittu, sillä
perusopetus on kouluissa maantiedon ja maantie-
teen oppiaineiden ja opettajien vastuulla. ”Maan-
tieteen opettajiksi valmistuvien vaatimuksiin tuli-
si kuulua pakollisia geologian kursseja”, sanoo aka-
temiatutkija Jussi Heinonen, joka on ollut muka-
na kommentoimassa maantiedon oppikirjojen geo-
tieteellisiä osuuksia. ”Etenkin maapallon dynamiik-
kaa ja laattatektoniikkaa koskevia kymmeniä vuo-
sia vanhoja tulkintoja ja väärinkäsityksiä voi edel-
leen löytää oppikirjoista.”

Tieteelle tyypillisesti myös geologinen tieto
tarkentuu uusien tutkimustulosten myötä. Usein
olemassa olevat käsitykset vahvistuvat ja tarkentu-
vat, toisinaan syntyy uusia paradigmoja. Tieteen
tulosten ja johtopäätösten tulisi virrata koko yh-
teiskuntaan, ei vain ammattikuntaan. ”Geologisen
yleissivistyksen yhteiskunnallinen merkitys on erit-
täin suuri. Luonnonvaroihin ja ympäristöongel-
miin liittyvien kysymysten ratkaisut eivät onnistu
ilman geologista asiantuntemusta ja poliitikkojen
geologista yleissivistystä”, Heinonen toteaa.

Syyskuun alussa Nature-tiedelehti julkaisi kaksi
uutta tutkimusta (Bouvier ja Boyet 2016, Burkhardt
et al. 2016), jotka kumosivat aiemman käsityksen
Maan erityislaatuisesta keskikoostumuksesta ver-
rattuna aurinkokunnan muihin kappaleisiin. Täl-
lä on merkitystä esimerkiksi maapallon lämpöke-
hityksen ja elinkaaren arvioinnissa. Uutta näkö-
kulmaa Suomen geologiseen historiaan ovat tuo-
neet viime aikoina tutkitut holoseenia vanhemmat
orgaaniset kerrostumat: Keski-Veikselin MIS 3 -kau-
den kasvillisuusolosuhteista kerrotaan Scientific
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Reports -lehden julkaisussa (Sarala et al. 2016) ja
tämän lehden sivuilla 144–146. Nämä tulokset
ovat hyödynnettävissä ilmastonvaihtelujen vaiku-
tusten arvioinnissa.

Geologian tieteenalan tulevaa kehitystä poh-
dittiin SGS:n 130-vuotisjuhlissa lokakuun alussa
pidetyssä ”Minne menet geologia?” -seminaarissa,
jonka antia puretaan vuoden viimeisessä Geolo-
gissa. Sitä odotellessa sopii kertoa tutuille ja ka-
dunmiehille, miksi geologia on kiehtovaa. Samalla
voi vinkata geoturismin kohteita Suomessa, vaik-
kapa Rokuan Geoparkin, tai ohjeistaa yleistajuis-
ten geologisten aineistojen äärelle (esim. Suomen
Kansallisen Geologian Komitean ylläpitämä
Geologia.fi -portaali). ”Monilla olisi kyllä kiinnos-
tusta geologiaan, jos vain tietäisivät, miksi se on
kiinnostavaa”, Jussi Heinonen uskoo. ”Tähän tar-
vitaan muutakin kuin pelkkä tieto siitä, että Suo-
men yleisin kivilaji on graniitti.”
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