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O
tsikon kysymys esitettiin Faceboo-
kin Geologifoorumissa pari vuotta
sitten. Hirveästi se ei keskustelua
siellä herättänyt, kuten ei moni

muukaan sinne heitetty kommentti, mutta muu-
ten aihe on ollut esillä julkisuudessa muodossa jos
toisessa viime vuosina. Karkeasti sanottuna antro-
poseenilla tarkoitetaan uutta geologista ajanjaksoa,
jossa ihmisen vaikutus näkyy maailmanlaajuisesti
mm. saasteina, eroosiona, metsien katoamisena, su-
kupuuttoaaltona ja ilmaston- ja ympäristönmuu-
toksena. On sanomattakin selvää, että ihminen on
geologinen tekijä joka muokkaa voimakkaasti ym-
päristöään. Tämän lisäksi olemme samalla myös
ensimmäinen laji, jolla on kyky ymmärtää toimin-
tamme vaikutuksia. Kaatopaikat ja teollisuuden
saastuttamat maa-alueet ovat varmastikin tunnis-
tettavimpia antropogeenisiä kerrostumia, mutta
muun muassa merten pohjiin muodostuu nyky-
ään kerrostumia, joissa ihmisen toiminta näkyy ta-
valla tai toisella.

Outoa keskustelussa antroposeenista on ollut
se, että siitä eivät ole julkisuudessa puhuneet juu-
rikaan geologit vaan taiteilijat, filosofit,
maantieteilijät, yhteiskun-
tatieteilijät ja ympä-

ristöaktivistit, joilla ei ole geologista ja stratigrafis-
ta asiantuntemusta. Mistä tämä yhtäkkinen kiin-
nostus geologiseen ajanjaksoon ja stratigrafiaan sit-
ten oikein johtuu ja mitä sillä ajetaan takaa? Tun-
tuu siltä kuin tunnustamalla ja vahvistamalla ant-
roposeeni uutena geologisena ajanjaksona, ihmi-
sen toiminta tuomittaisiin ja maailma pelastuisi.
Muuten tätä alan ulkopuolisten innostusta maa-
pallon uuden geologisen ajanjakson määrittämi-
seen on vaikea ymmärtää. Keskustelusta on unoh-
dettu aikakautta koskeva stratigrafinen ongelma.

Antroposeeni on paljon monimutkaisempi asia
kuin miltä se joidenkin mielestä näyttäytyy. Uu-
den geologisen aikakauden virallistaminen strati-
grafiseen kolumniin ei ole helppo tehtävä. Ongel-
mana on mm. sen määrittäminen ja ajoittaminen.
Jäätikköjen kerrostumista on voitu määrittää mm.
metallurgian alku ja hiilidioksidin lisääntyminen
ilmakehässä, mutta ei ole selvää, miten antropo-
seeni tulee säilymään ja näkymään tunnistettavasti
muissa kerrostumissa, etenkään tulevaisuudessa.

Antroposeenin alusta ei ole yksimielisyyttä ja
vaikka olisikin, sen pitäisi olla maailmanlaajuisesti

ajoitettavissa samoin kriteerein kuin muut-
kin aikaisemmat ajanjaksot. Tämän

vuoksi antroposeenin alun eh-
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dotettu aikahaarukka vaihtelee aina keramiikan
keksimisestä maanviljelyn ja kaupunkien syntyyn
tuhansia vuosia sitten ja teollisesta vallankumouk-
sesta atomipommien räjäytyksiin Hiroshimassa ja
Nagasakissa toisen maailmansodan päättyessä. Uu-
den ajanjakson määrittämisessä ei saisi myöskään
unohtaa jo vakiintunutta stratigrafiaa. Siirtymän
holoseenista antroposeeniin pitää olla tarpeeksi tun-
nistettava tapahtuma. Tämän lisäksi jos antropo-
seeni alkaisi keramiikan ilmestymisestä arkeologi-
siin kerrostumiin, holoseeni, joka alkaa jääkauden
päättymisestä n. 11 000 vuotta sitten, kutistuisi
melkoisesti. Tästä eivät ole luonnollisestikaan kvar-
täärin tutkijat pitäneet.

Geologit, jotka tutkivat pääasiassa menneisyy-
den ympäristömuutoksia, eivät kiellä antroposee-
nia relevanttina kysymyksenä. Asiantuntijat kerään-
tyivätkin pohtimaan antroposeenin stratigrafisen
määrittämisen problematiikkaa, ja tästä koottiin
kirja Geological Societyn arvostettuun Special Pub-
lication -sarjan Lyell Collectioniin: “A stratigraphi-
cal basis for the Anthropocene” (Waters et al. 2014),
joka kokoaa yhteen 18 artikkelia aiheesta. Artik-
kelit on jaettu aihepiireittäin viiteen osaan: Joh-
dannon antroposeenia puolustavat ja vastustavat
argumentit; Antroposeenin kerrostumat ja ympä-
ristönmuutos; Antroposeenin biostratigrafia; Geo-
kemia ja katastrofit sekä Tektonosfääri. Artikkeleissa
kuvataan sekä mahdollisia ihmisperäisiä markke-
reita, kuten yllä mainitut, että luonnollisia tapah-
tumahorisontteja, kuten suuret tulivuorenpurka-
ukset, joiden tuhka on levinnyt laajoille alueille ja
jotka ovat näin tunnistettavia ja ajoitettavia kaik-
kialla maailmassa.

Yksimielisyyteen kirjassa ei kuitenkaan pääs-
tä. Siksi kirjan esittämään aiheen kompleksisuu-
teen monien muidenkin kuin geologien olisi hyvä
tutustua. Tämä voisi rauhoittaa joidenkin alan ul-
kopuolisten intoa, jotka aikakautta koskevasta stra-
tigrafisesta ongelmasta välittämättä käyttävät ant-
roposeeni-käsitettä monin tavoin (Moore 2015).

Samalla kirja kuitenkin osoittaa, että tämän uu-
den ajanjakson määritystä yritetään tosissaan. Ide-
ologiset intohimot eivät kuitenkaan paranna tilan-
netta vaan pikemminkin sotkevat sitä entisestään.

Tulevaisuuteen kohdistuvana ajatusleikkinä
antroposeenin kerrostumia voidaan kuvitella geo-
logisessa kiertokulussa seuraavasti: mannerten tör-
mätessä ja vuoristojen kohotessa miljoonien vuo-
sien kuluttua muinaisten merten pohjien kerros-
tumissa voidaan mahdollisesti nähdä deformoitu-
neita ihmiskunnan jäänteitä, jos ne säilyvät sinne
asti. Tektoniikka ja metamorfoosi tulevat muovaa-
maan näistä uusia mineraaleja, kivilajeja ja mal-
meja, joita ei ole ehkä ennen Maassa nähty. Tällai-
set alueet eivät ehkä tule olemaan elämälle välttä-
mättä kovinkaan otollisia paikkoja raskasmetalli-
ja kemikaalirikastumineen, paitsi jos sen ajan lajit
niihin sopeutuvat. Niitä voidaan myös oppia hyö-
dyntämään uudestaan.

Kun otetaan huomioon geologisen ajan pituus
ja ihmisen olemassaolon verrattain lyhyt ajanjak-
so, geologille kutkuttava kysymys onkin: entä mitä
antroposeenin jälkeen?
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