
Lfunpotilan nousu huolestuttaa 
Jfiilidioksidikysymys on 

ymparistoongelmista vai
kein pala. 

Sita on hengittiimiissiim
me ilmassa edelleen vahan: 
tilavuudesta mitaten runsas 
prosentin kolmaskymmene
sosa. 

Mutta vahaisyydessaan
kin hiilioksidi on ilmakehan 
tehokaasu. Jo sen pieni 
lisays saa ilmamassan kliyt
taytymiiiin liimpoii pidiittii
van kasvihuonelasin tavoin. 
Ilmasto liimpenee. 

Vaikkapa DDT:hen ja lyi
jyyn verrattuna hiilidioksi
dia on vaikea uskoa ympa
ristolle vakavaksi ongel
maksi. Eihlin vliriton ja 
hajuton hiilidioksidikaasu 
ole edes myrkky. 

J a liimpeneeko ilmasti 
varmasti? Jos se vahan liim
penee, tokkopa tuo suoma
laisia haittaa, kuulee usein 
sanottavan. 

□□□ 

Ilmaston liimpeneminen 
hiimmentiiii tiedemiehiii. 
Tieteelle kiistatonta koetta 
ei voi jiirjestiiii, koska maa
pallo on aivan liian suuri 
koekenttii. 
Ja ilmion vuosikymmenien 

tai vuosisatojen kesto on 
kiusallisen pitkii mittausjak
so. 

Hiilidioksidipaastoista 
huolestuneille seuraavat 
niiytot riittiivlit. 

Teollistumisen alkaessa 
hiilidioksidin pitoisuus il
makehlin tilavuudesta oli 
260 miljoonasosaa, mutta 
nyt pitoisuus on noussut 39 
prosenttia, 362 miljoonaso-
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saan. 
Vuosi 1996 oli neljannek

si liimpimin sitten vuoden 
1866, jolloin tarkat mittauk
set alkoivat. Yli satavuoti
sen jakson 13 liimpimintii 
vuotta ovat sattuneet vuo
den 1979 jlilkeen. 

Viisi liimpimintii vuotta 
olemme kokeneet 1990-
luvulla. Maaliskuun alussa 
kansainvaliset uutistoimis
tot kertoivat, ettli kuluva 
vuosikymmen on liimpimin 
tuhanteen vuoteen. 

Hiilidioksidin piiiistoja 
vahiitteleviille leirille ilmas
tonaytot eiviit vieliikaan 
riita. 

Osa erityisesti Yhdysval
tain tiedemiehili katsoo siiii
havaintoja tilastotieteen 
ankarimmasta nlikokulmas
ta. 

Sen mukaan nykyvaihtelu 
mahtuu luonnon normaaliin 
menoon. Suomalainen epiii
lijii kuittaa siiistii, ettii vuo
det eivat ole veljeksia. 

□□□ 

Vaikka tilastotieteen satap
rosenttiset niiytot puuttuvat, 
jo ilmion mahdollisuus ja 
sen kasvava todennlikoisyys 
huolestuttavat. 

Kasvihuoneilmio on itse 
asiassa ihmiskuntaa 2000-
luvulla uhkaavista ympiiris
tovaurioista vakavin. 

Uhka ei ole kesien ja tal
vien vlihittiiinen lampene
minen, vaan maapallon 
ilmakehan hallitsemattomat 
hairiot. Huolestuttavimpia 
ovat tropiikkiin iskeviit 
pyorremyrskyt. Toinen 
uhka on Afrikan. kuivuus
kausien yleistyminen ja 
syveneminen. 

Osa ihmiskuntaa ei panisi 
pahakseen, vaikka kesiit ja 
talvet vlihiin liimpenisivat. 
Kukaan ei kuitenkaan 
halunne pyorremyrskyjii ja 
kuivuutta. 

Ne iskevat todennakoi
simmin tropiikin tiheiiiin 
asuttuihin kehitysmaihin, 
tuhoavat koteja, aiheuttavat 
niiliinhiitiiii ja lisiiiiviit 
entuudestaan syviiii kurjuut
ta. 

Siksi paaosa kans~kuntia 
- erityisesti Euroopan unio
nin maat - katsovat, etta hii
lidioksidipiiiistojii ei tule 
vahatella eikii ilmaston 
muutoksella tule pelata. 

□□□ 

Suomella on ilmasto-ongel
maan oma ratkaisu ja ongel
maa pohtiviin kansainvali
siin kokouksiin neuvottelu
valtti: bioenergia. 
Piiinvastoin kuin oljy, kivi

hiili ja maakaasu, puuvoi
masta ei tule haitallista hii
lidioksidia eikii puun ener
giakiiytto voimista kasvi
huoneilmiotii. 

Me osaamme tuottaa puu
voimaa. Kasvatamme met
siamme korjuuta enemman. 
Metsiiiin jaii hakkuukoneen 
uralle vielii rytonii hakkuu-
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tiihdettii ja pienpuuta, kun 
tukki- ja paperipuu on viety 
pois. 

Sahojen pihat pursuavat 
poltettavaa kuorta, purua, 
losoa ja tasauspiitkiiii. Sel
lun keitosta tulee solkenaan 
kuori- ja prosessijiitettii. 
Lisiia biopolttoainetta 
voimme viljellii pelloilla. 

Me myos hallitsemme 
bioenergian teknologian 
lansimaista parhaiten. 

Vuoden 1995 EU-tilas
toissa saimme puusta 17 
prosenttia koko energian 
tarpeesta. 

Liihimpia kilpailijoitam
me olivat Ruotsi (13), ltii
valta (12) ja Portugali (12 
prosenttia energiatarpeesta). 

Puun energiakiiytto on 
199Q-luvun lopussa vahvas
sa nousussa. 

Viimeisimmiit tiedot liim
potilan noususta maapallol
la ja kasvihuoneilmion kas
vavasta uhasta viestiviit, 
ettii Suomi on valinnut ener
gia-ja ympiiristopolitiikal
leen oikean tien. Linjaa on 
edelleen vahvistettava 
2000-luvulla. 

VELI POHJONEN 


