
190 GEOLOGI 65 (2013)

un YK:n kansainvälisen ilmas-
topaneeli IPCC:n julkaisi ra-
porttinsa vuonna 2007 ja esitti
90 %:n varmuuden siitä että ih-

minen on syyllinen ilmaston lämpenemiseen,
aiheutti tämä Suomessa vuosina 2007–2010
melkoisen hysterian julkisessa keskustelussa ja
mediassa. Ilmiötä kutsuttiin ilmastoähkyksi, eli
liika on liikaa. Ilmastonmuutoskeskustelu vai-
menikin muuutama vuosi sitten toistuvien
kylmien talvien, Kööpenhaminan ilmastoko-
kouksen flopin, IPCC-kritiikin, ilmastoähkyn
ja hysteriaan väsymisen vuoksi. Vapaa toimit-
taja, nykyinen Tampereen yliopiston viestin-
nän vieraileva professori ja entinen Vihreän
langan päätoimittaja, Elina Grundström, ki-
teytti turhautumisensa ilmastokeskustelun ty-
rehtymiseen Helsingin Sanomien Vieraskynä-
palstalla 28.9.2010, kääntäen huomionsa kai-
vosteollisuuteen, joka onkin onnistunut syn-
nyttämään otsikkoja ihan kiitettävästi. Ympä-
ristökeskustelu sai Suomessa toisen puheenai-
heen.

Ilmastonmuutos ei sinänsä ole kadonnut
mihinkään. Arktiksen jääpeite hupenee ja sään
ääri-ilmiöitä koetaan eri puolilla maapalloa.
Tuntuu kuitenkin siltä, että ilmastonmuutok-
sen suhteen on saavutettu tietynlainen para-
digmaattinen tila. Siitä puhutaan nyt käytän-
nöllisemmällä tasolla kuin ennen, ilman hys-
teeristä hörhöilyä ja ideologista intoilua. Teot
vain puuttuvat edelleen.

Nyt ilmastokeskustelu saattaa kuitenkin
palata uudelleen. Kuuman pitkän kesän jäl-
keen julkaistiin IPCC:n uusi raportti. Tämän
mukaan on ”äärimmäisen todennäköistä”, että
ihminen vaikuttaa ilmastoon lämpenevästi,
muiden mahdollisten tekijöiden ohella. Rapor-
tin mukaan kasvihuonekaasujen määrä on
korkeimmillaan 800 000 vuoteen. Ilmasto
lämpenee, jäätiköt sulavat, merenpinta nou-
see, sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, kuivuus lisään-
tyy, yms. Näillä ilmiöillä voi olla ihmisen ja
yhteiskunnan kannalta vahingollisia vaikutuk-
sia. Suomelle ilmastonmuutos voi kuitenkin
olla jopa edullista kasvukauden pidentyessä.
Henkilökohtaisesti olen tietysti sitä mieltä, että
me suomalaiset itse asiassa ansaitsemmekin
hieman miellyttävämmän ilmaston, kuten n.
8000 vuotta sitten...

Sillä välin kun yhdet vielä kinastelevat sii-
tä, lämpeneekö ilmasto ja onko se ihmisen ai-
heuttamaa, tarttuen mm. auringonpilkkuihin
ja pilviin kuin hukkuva oljenkorteen, ja toiset
laskevat edelleen eri juustolajikkeiden hiilija-
lanjälkiä ja käyttävät ilmastonmuutosta edis-
tääkseen omia agendojaan, on myös niitä jot-
ka miettivät, miten sopeutua ilmastonmuutok-
seen käytännössä. Geologian tutkimuskeskuk-
sen (GTK) erikoistutkija Philipp Schmidt-
Thome ja Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija
Johannes Klein ovat toimittaneet aiheesta kan-
sainvälisen artikkelikokoelman. Climate Chan-
ge Adaptation in Practice. From Strategy Deve-
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lopment to Implementation -kirjan on julkais-
sut arvovaltainen Wiley-Blackwell -tiedekus-
tantamo.

Ilmastonmuutoksen olemassaolosta ja ih-
misen vaikutuksesta ei kirjassa kiistellä. Mie-
lestäni se onkin jo ”so last season”. Ilmaston-
muutos on tämän hetken suurin geotieteelli-
nen paradigma. On oltava pragmaattinen: oli
ihminen syypää tai ei, on ilmastonmuutoksiin
ja niiden seurauksiin joka tapauksessa yritet-
tävä sopeutua parhaamme mukaan, päästövä-
hennysten lisäksi. Tieteellisesti kiista on tie-
tenkin edelleen mielenkiintoinen, mutta pel-
källä akateemisella kinastelulla ei asiassa pääs-
tä konkreettisesti mihinkään.

Kirjassa on kunnioitettavat 22 artikkelia.
Ne eivät ole kuitenkaan mitään lyhyitä procee-
dings-tyyppisiä koosteita, vaan monisivuisia,
aiheisiinsa syventyviä tekstejä. Suurin osa ar-
tikkeleista käsittelee merenpinnan nousua ja
siihen varautumista Euroopassa, eritoten Itä-
meren rannikkovaltioissa. Artikkeleita on kui-
tenkin myös kauempaakin, kuten Aasiasta.
Lisääntyvien rankkasateiden aiheuttamat tul-
vat saavat myös runsaasti huomiota.

Mielestäni yksi mielenkiintoisimmista ar-
tikkeleista on kirjan tomittajien omaa käsialaa.
Se koskee ilmastonmuutokseen sopeutumisen
viestintää, eli miten ihmisille kerrotaan niistä

toimenpiteistä, mitä sopeutuminen tulee vaa-
timaan. On melko loogista, että meren ran-
noilla asuvat tulevat kärsimään merenpinnan
noususta eniten, mutta siitä heille ja päättäjil-
le kertominen sekä vaadittavien toimenpitei-
den toteuttaminen ovat huomattavan paljon
monimutkaisempia asioita. Merenpinnan
nousu sadassa vuodessa ei ehkä hetkauta use-
ampia. Matkailu tulee kuitenkin kärsimään ja
turistien ilmastonmuutoshavainnointia on
myös tutkittu kirjassa. Kirjoittajina on myös
suomalaisia tutkijoita, jotka esittävät pääkau-
punkiseudun ja Hangon sopeutumissuunnit-
telua sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta poh-
javeteen.

Kirja on juuri päättyneen GTK:n vetämän
Climate Change: Impacts, Costs and Adaptati-
on in the Baltic Sea Region (BaltCICA)-hank-
keen lopputuote, mutta siihen on kerätty ar-
tikkeleita hankkeen ulkopuoleltakin. BaltCI-
CA-hankkeen myötä GTK on saanut ilmas-
tonmuutoksen sopeutussuunnittelusta geotie-
teellisen vientituotteen. Hankkeen kokemus-
ta ja osaamista sovelletaan Vietnamissa.

Kirja on runsaasti ja havainnollisesti ku-
vitettu. Suosittelen kirjaa kaikille ilmaston-
muutoksesta, ympäristöstä, taloudesta, yhteis-
kunnasta ja merenrantatonteista kiinnostuneil-
le. Se on hyvä opas tulevaan.
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Saatavana myös sähköisenä (e-book):
www.wiley.com/wiley-blackwell
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