ILMASTO ON HERKKÄ MUUTOKSILLE
Ilmaston havainnointiin tarvitaan aikaa
Sää ilmentää ilmakehän nykytilaa. Ilmasto taas on ”tilastoitua säätä”. Se huomioi ilmakehän lisäksi myös muut
ilmastojärjestelmän osat. Paikallisten ja alueellisten havaintojen perusteella ilmaston muuttumista on vaikea havaita. Mitä
pienempää aluetta tarkastellaan sitä suuremmat ovat vuosittaiset vaihtelut. Suuremmalla tarkastelualueella alueelliset
vaihtelut tasapainottavat toisiaan. Tyypillinen ilmaston tarkkailujakso on 30 vuotta. Pitkä aika tasoittaa vaihtelut koska
ilmasto määräytyy eri säätilojen keskiarvosta. Vaikka lämpötila olisi nousussa se ei tarkoita että se on kaikkialla
nousussa.
Ilmastojärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus
Ilmastojärjestelmään kuuluu ilmakehä (atmosfääri), meret ja vesi (hydrosfääri), jäätiköt, jää ja lumi (kryosfääri), vuoret ja
maa (geosfääri), kasvit ja eläimet (biosfääri) sekä ihminen (antroposfääri). Ilmastojärjestelmän osat ovat keskenään
vuorovaikutuksessa fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten prosessien kautta. Tästä johtuen ilmasto muuttuu koko ajan
vähän. Se kuuluu asiaan. Ekosysteemi pystyy sopeutumaan pieniin ja hitaisiin muutoksiin. Luonnolliset ilmaston vaihtelut
voivat väliaikaisesti vahvistaa tai heikentää ihmisen toiminnan vaikutusta ilmastoon.
Ilmastoa ohjaavat monet tekijät
Ilmakehän ja merien vuorovaikutus aiheuttaa luonnollista, ajoittaista ilmaston vaihtelua. El Niño ilmiö Tyynellä merellä ja
Pohjois-Atlantin värähtely (NAO) ovat esimerkkejä tästä. Myös ilmastojärjestelmän ulkoiset tekijät kuten aurinko,
kasvihuonekaasut, tulivuoret ja hiukkaspilvet muuttavat ilmastoa. Ne vaikuttavat lähinnä siihen kuinka paljon auringon
säteilyä tulee maahan ja kuinka paljon muodostuneesta lämpösäteilystä pääsee karkaamaan avaruuteen.
Palauteilmiöt vahvistavat muutosta
Jos jokin ilmastojärjestelmässä muuttuu, moni muukin asia muuttuu. Nämä muutokset joko vahvistavat tai heikentävät
alkuperäistä muutosta. Tätä kutsutaan palauteilmiöksi. Ilmastonmuutosta vahvistavista palauteilmiöistä vesihöyry on
tärkein. Se on tehokas kasvihuonekaasu. Sen määrä lisääntyy ilmakehän lämpötilan noustessa. Se voi jopa
kaksinkertaistaa lämpenemisen. Lumen ja jään sulaminenkin vahvistaa lämpötilan nousua.
Jääkausien loppuessa ilmastonmuutokset alkoivat auringon säteilyvoimakkuuden muutoksella. Säteilyn voimistuessa
jäätiköt ja merijäät alkoivat sulaa. Paljastunut maa ja vesi kiihdytti lämpötilan nousua. Merien lämmettyä tarpeeksi ne
luovuttivat hiilidioksidia enemmän kuin varastoivat. Samoin kävi kasveille. Sulava ikirouta luovutti metaania. Maa lämpeni
edelleen. Tapahtumat vahvistivat ja nopeuttivat lämpötilan nousua.
Muutokseen varautuminen on viisasta
Ilmasto on aina muuttunut. Meneillään oleva ilmastonmuutos on tapahtunut nopeammin kuin menneen 6000 vuoden
aikana. Kasvihuonekaasujen määrä ei ole miljoonaan vuoteen ollut näin korkealla. Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuus
on sadassa vuodessa kasvanut enemmän kuin aikaisemmin tuhansien vuosien aikana. Ylimääräiset kasvihuonekaasut
vaikuttavat ilmastoa lämmittävästi. Ilmasto muuttuu. Ekosysteemi ei ole varautunut näin suuriin muutoksiin. Yhteiskuntaa
ei ole rakennettu ilmastonmuutosta ajatellen.
Mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan, sitä ei vielä tarkasti tiedetä. Varovaisuusperiaatetta kuitenkin kannattaa soveltaa.
Sen mukaan on parempi ryhtyä toimenpiteisiin heti kun ongelma tai uhka ilmenee, eikä sen jälkeen kun vahinko on jo
sattunut.
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