ILMASTONMUUTOKSESSA ON PALJON PELISSÄ
Moni asia vaikuttaa ilmastoon
Ilmastojärjestelmään kuuluu ilmakehä, meret ja vesi, jäätiköt, jää, lumi, vuoret, maa, kasvit, eläimet ja
ihmiset. Kaikki osat vuorovaikuttavat. Jos jokin osa muuttuu, vaikuttaa muutos kaikkiin muihin. Ilmasto
muuttuu luonnostaan koko ajan vähän. Mutta hyvin hitaasti. Tällaisiin muutoksiin ekosysteemi voi sopeutua.
Ilmastossa voi esiintyä lyhytaikaisia poikkeamia esim. El Niño ilmiön aiheuttamana. Myös tulivuorten
purkaukset voivat aiheuttaa ilmastopoikkeamia. Tyypillistä poikkeamille on lyhty kestoaika, esim. muutama
vuosi. Sen jälkeen ilmasto palaa ennalleen.
Ilmastonmuutos aiheutuu muutoksista pitkäaikaisissa ilmastollisissa tekijöissä. Näitä ovat auringon säteily,
ilmakehän samentuminen (hiukkaspilvet) ja kasvihuonekaasut.
Ilmasto on lämpenemässä
Viimeisten 50 vuoden aikana ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuus on kasvanut yli 30 %. Kaasuja on
huomattavasti enemmän kuin ”normaalin” ilmaston ylläpitämiseen tarvitaan. Ylimäärä lämmittää ilmastoa. Yli
80 % lämmöstä varastoituu meriin. Sen takia lämpötilan muuttuminen tapahtuu hidastettuna. Loppuosa
lämpöenergiasta sitoutuu jään ja jäätiköiden sulaessa, ja maanpinnan ja ilman lämmetessä. Nämä
tapahtumat vahvistavat jo käynnissä olevaa lämpenemistä.
Ilmastonmuutos vaikuttaa elinolosuhteisiin
Lämmennyt meri laajenee. Meren pinta nousee. Sulavat mannerjäätiköt nostavat meren pintaa entisestään.
Tulviva meri voi aiheuttaa suurtakin haittaa viljelyksille, makean veden kaivoille ja asutuksille. Lämpimässä
meressä hapen kulku syvimpiin kerroksiin vaikeutuu. Ilmakehän lisääntyvät hiilidioksidimäärät
happamoittamat meriä. Yhdessä nämä rasittavat meressä elävien (ja merestä elävien) elinolosuhteita.
Vuoristojäätiköiden sulamisvedet tarjoavat juoma ja kasteluvettä miljoonille. Vesi on myös energian lähde
teollisuudelle. Lämpenevässä ilmastossa uutta jäätä ei muodostu samaan tahtiin kuin sitä sulaa. Seuraa
vesipula.
Lämpö kiihdyttää kosteuden haihtumista maaperästä. Kuivuus lisääntyy. Samoin metsäpalot. Noki kuivattaa
pilviä. Enemmän kuivuutta. Toisaalta lämmin ilma sitoo enemmän vettä kuin kylmä. Saadaan kerralla
enemmän sadetta. Sadekertojen määrä tuskin lisääntyy. Tulvariski kylläkin. Kuivettunut maa ei pysty
imemään suuria vesimääriä kerralla. Tuhoutunut maa ei tuota.
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