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ERÄÄN LAJIN TARINA
Kaikki se mikä meidät tänään
ympäröi, on kerrostumia menneistä vuosimiljoonista, vuosituhansista, vuosisadoista…
Ilmastomuutoksen juuret ovat syvällä maapallon ja oman lajimme
historiassa. Ihmisen toiminnan
seurauksena maapallon ilmasto
muuttuu nyt nopeammin kuin
koskaan. Ja toisaalta, muutosta on
ollut aina. Kaikki on muuttunut
joksikin muuksi. Ilmasto. Elämä.

Koko planeetta.
Pitkä aikaperspektiivi helpottaa
ongelmien syvällistä ymmärtämistä ja tarjoaa mahdollisuuden
ottaa etäisyyttä ongelmien perimmäisiin syihin. Menneisyyden
ja nykyisyyden yksityiskohdista
rakentuu parhaimmillaan ymmärrettävä kokonaisuus, jossa
tapahtumille ja ilmiöille löytyy
looginen selitys. Ilmastomekanismien ymmärtäminen tarjoaa

Muutosta ilmassa -näyttelyssä silmiemme eteen levittäytyy suomalainen
maisema noin 12 000 vuotta sitten. Miltä tuntuisikaan kömpiä aamulla
hengitys höyryten, jäykin jaloin ylös muinaisesta ihmisasumuksesta?

työkaluja muutoksien takana olevan logiikan ymmärtämiseen ja
kaaoksen hallintaan ilmastokeskustelun informaatioviidakossa.
Vaikka oman lajimme aiheuttamista ongelmista puhutaan
paljon, näillä lajiominaisuuksilla
voimme tehdä myös paljon hyvää.
Lajimme kekseliäisyys tarjoaa
myös mahdollisuuksia selviytymiseen ja uusiin ratkaisuihin.

kana ovat puolestaan olleet mannerlaattojen liikunnot, maan kiertoradan
muutokset ja auringon aktiivisuuden
vaihtelut.
Nykyisen ilmaston lämpenemisen
tarina alkaa kaukaa menneisyydestä,
noin 350 miljoonan vuoden takaa.
Tuolloin ensimmäisistä hennoista
maakasveista kehittyneet puut muodostivat maapallon pinnalle jättimäisiä metsiä, jotka sitoivat itseensä
valtavasti hiilidioksidia ja aiheuttivat
ilmaston kylmenemisen eli niin sanotun käänteisen kasvihuoneilmiön.

Kohtaus 1 – Ilmasto
muuttuu, lajit
reagoivat jo!
Sen tuntee nahoissaan kun SÄÄ
vaihtuu, mutta todellisen ILMASTON muuttumisen havaitsemiseen
tarvitaan pitkiä ja yhtenäisiä havaintosarjoja.

hitaat kuin nopeatkin muutokset ovat
ratkaisevasti vaikuttaneet elämän
kehitykseen. Mahtavat tulivuorenpurkaukset ja suuret asteroidi-iskut
ovat aiheuttaneet äkillisiä ympäristökatastrofeja. Hitaiden muutosten ta-

Luonnontieteellisen keskusmuseon
Luomuksen seuranta-aineistot osoittavat, että eliölajien levinneisyydessä
on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia, joiden syynä pidetään ilmaston muuttumista. Maltti on tarpeen,
sillä monet eliöt reagoivat ilmastonmuutoksiin hitaasti ja vähittäisesti.
Osa lajeista vetäytyy aiemman elinalueensa reunamille, osa laajentaa
pohjoiseen ja eteläisiä tulokkaita on
yhä enemmän. Myös lajien käyttäytyminen muuttuu: lintujen kevätmuutto ja kasvien kukinta aikaistuvat, ja
horrostavat eläimet kömpivät talvipesistään aiemmin.

Kohtaus 2 – Nykyisen
lämpiämisen juuret
ovat miljoonien
vuosien takana
Ilmasto muuttuu nyt vauhdilla, mutta
yli neljän miljardin vuoden aikana se
on ehtinyt vaihdella äärimmäisyydestä toiseen. Muutokset ovat ohjanneet
evoluution kulkua ja nopeimmat ja
voimakkaimmat niistä ovat aiheuttaneet lajien massasukupuuttoja. Niin
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Hajotustoiminta ei vielä ollut kovin
kehittynyttä, joten kuolleista kasveista muodostui paksuja kerrostumia,
jotka hautasivat osan ilmakehän
hiilidioksidista miljooniksi vuosiksi
maan poveen.

Kohtaus 3 – Jatkuvat
ilmastonmuutokset
suosivat
sopeutumiskykyä
Viimeisten 2,5 miljoonan vuoden aikana maapallon ilmasto on vaihdellut
pitkistä kylmistä kausista lyhyempiin
lämpimiin jaksoihin. Panaman kannaksen sulkeutumisesta alkanut rajujen ilmastonvaihteluiden leimaama
jakso oli myös oman ihmislajimme
kehityksen näyttämö. Ensimmäiset
sukuumme kuuluvat lajit kehittyivät
arviolta 2,5 miljoonaa vuotta sitten ja
kehittyivät vähitellen useiksi lajeiksi.
Lopulta syntyi myös oma esi-isämme, varhainen nykyihminen.
Ihmisen erityisvahvuus on aina ollut
äärimmäinen sopeutumiskyky. Isot
aivomme käsittelivät asioita tehokkaasti ja keksivät uusia ideoita sekä
kykenivät ennakoimaan tulevaisuutta. Liikkuva peukalo oli puolestaan
edellytys tarkkuutta vaativalle pinsettiotteelle. Ilmastonmuutokset muovasivat meistä dynaamisia moniosaajia.

Kohtaus 4 – Tuli ja
leimaus!
Tulen kesyttäminen oli avain
kulttuurin kehittymiselle. Tuli
vapautti puuhun sitoutuneen
energian valona ja lämpönä (– ja
hiilidioksidina myös!). Lämpimässä,
hämyisän valoisassa asumuksessa

oli hyvä muokata taljoja vaatteiksi
tai nakutella pieniä kiviesineitä.
Tuli myös suojasi pedoilta ja
tarjosi mahdollisuuden ruuan
kypsentämiseen. Kypsää ruokaa on
helpompi pureskella ja elimistömme
kykenee hyödyntämään sen
ravintosisällön raakaa paremmin.
Tulen käyttö mahdollisti
osaltaan ihmisaivojen kehityksen
kohti modernia loputtoman
monikäyttöistä tietoprosessoria.

laji, jonka ruoka voi niin sanotusti
mennä ”väärään kurkkuun” eli
henkitorveen.) Nuotion ympärillä
jaettujen kertomusten, tarinoiden ja
laulujen avulla tieto myös siirtyi ja
karttui sukupolvelta toiselle. Puheen
myötä kulttuurievoluutio alkoi
ottaa aimoharppauksia eteenpäin.
Ja niin ihmisten määrä kasvoi.
Tehtiin yhteistyötä. Valmistettiin
työkaluja ja saalistettiin entistä
monipuolisemmin.

Tulen ympärille kerääntyminen
tarjosi kasvualustan lajimme
sosiaalisuudelle ja toi turvaa
jatkuvasti muuttuvan ilmaston
aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa.
Kurkunpään laskeutuminen
mahdollisti puheen tuottamisen.
(Tämän vuoksi olemme myös ainoa

Kun viimeisin jäätikkövaihe kääntyi
kohti päätöstään noin 20 000
vuotta sitten, esi-isämme alkoivat
vaelluksensa jäästä vapautuvaan
Pohjolaan.
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Kasvit ja eläimet levittäytyivät
jäästä vapautuneille alueille ja

tundramaisiin olosuhteisiin
sopeutunut lajisto oli uusien
haasteiden edessä. Mukaan oli
tullut voimakkaasti esi-isämme
ihminen. Muuttuva ilmasto ajoi
eläimiä ahtaammalle. Ja ihminen
oli pelottavan tehokas. Suuret
kasvinsyöjät katosivat yksi toisensa
jälkeen!

Kohtaus 5 –
Ihminen löytää
kätketyn aarteen
– kulttuuri huimaan
nousukiitoon!
Jääkauden jälkeen suurten nisäkkäiden (megafaunan) määrä maapallolla romahti dramaattisesti. Viime
vuosituhansina kuoli sukupuuttoon
suuri joukko kiehtovia eläinlajeja.
Eikä ollut sattumaa, että monet menetetyistä lajeista olivat kookkaita.
Ne olivat haluttua saalista, eikä jälkeläisten hoitoon panostava lisääntymisstrategia riittänyt paikkaamaan
saalistuksen jättämää aukkoa.

tien ja muiden jääkauden jättiläisten
sijaan maankamaralla tallusteli pienikokoinen mutta voitokas ihminen.

Mitä enemmän kertyy tutkimustietoa
lajien häviämisen ja nykyihmisen
leviämisen ajankohdista, sitä selvemmältä näyttää osallisuutemme suurten nisäkkäiden sukupuuttoihin.

Pian puun polttaminen muinaisissa
asumuksissa sai rinnalleen myös uusia vaihtoehtoja. Ihminen löysi kauan
sitten unohduksiin painuneet energiavarastot. Kivihiilen ja muut fossiiliset polttoaineet! Täynnä varastoitua
aurinkoenergiaa (– ja hiiltä)!

Romahduksen myötä pieneni myös
lihan määrä maapallolla. Mammut-

Ihmisten lukumäärä kasvoi edelleen.
Keräännyimme kaupunkeihin ja

tarvitsimme tehokkaampaa ravinnontuotantoa, halusimme rakentaa
ja lämmittää asuntoja, tuottaa öljystä
menolientä kulkupeleihin. Energiaa
opittiin tuottamaan, varastoimaan,
kuljettamaan johtoja pitkin, varastoimaan pienissä paketeissa, vaikka
taskussa kuljetettavaksi.
Fossiilisten polttoaineiden hyödyntäminen on mahdollistanut ihmislajin
nousun kukoistukseen, teollistumisen ja ruuantuotannon kehittyminen
on tehnyt meistä oman elinympäristömme hallitsijoita.
Nyt meitä ihmisiä ja meidän itseämme varten kasvattamia tuotantoeläimiä on jo 10 kertainen määrä
muinaisen mammuttiaron aikoihin
verrattuna. Fossiilisten ansiosta
olemme onnistuneet! Meitä on
enemmän kuin koskaan!
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Jääkauden megafaunan biomassa korvautui vasta 1700- ja 1800-lukujen teolliseen vallankumouksen jälkeen. Sen
jälkeen isojen nisäkkäiden biomassa maapallolla on kuitenkin liki kymmenkertaistunut. Siitä leijonanosa on yhden lajin
ja sen tuotantoeläinten massaa. Muu megafauna ei koskaan palautunut jääkauden jälkeisestä romahduksesta. Olemme
kasvattaneet maapallollemme valtavan lihavuoren, joka perustuu aiempien ekosysteemien tuotantoon. Karjatalous lepää
fossiilisten polttoaineiden varassa.
Lähde: Megafauna biomass tradeoff as a driver of Quaternary and future extinctions
Anthony D. Barnosky; PNAS 2008

Uusi alku?
Muutokset ja ilmaston jäähtyminen
vaikutti voimakkaasti myös oman
lajimme muovautumiseen sellaiseksi
kuin me tänään olemme. Ihminen
on mestarisopeutuja, joka muokkaa
maailmaa mieleisekseen, kaataa
metsiä ja viljelee maata, rakentaa
kaupunkeja.
Toimintamme on vaikuttanut ilmastomekanismeihin nopeasti ja
voimakkaasti ja nyt ilmasto muuttuu
nopeammin kuin koskaan. Tällaiseen
vauhtiin vain harva ehtii sopeutua!
Viimeisimmän jääkauden jälkeen
lämpeneminen oli nopeimmillaankin
vain noin 1/20 nykyisestä vauhdista.
Se kuitenkin riitti hävittämään –

ihmisen avustuksella – valtavat
mammutit ja hurjat sapelihammaskissat sukupuuttoon.
Ongelmiin on siis löydettävä ratkaisuja nopeasti, eikä vanha meno
voi jatkua. Muutosta ei voida enää
pysäyttää kokonaan, sillä maailma
muuttuu jo. Voimme kuitenkin sopeutua ja hillitä muutosta, jotta siitä
ei tule liian suuri.
Hyviä ilmastouutisia on olemassa!
Hiilivoimaloita suljetaan ja uusia
ratkaisuja kehitetään. Me ihmiset
voimme tehdä paljon, tehdä hyviä
valintoja ja vaatia muutosta!
Nokkela ihminen. On aika muuttaa
suuntaa.
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