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Tänä keväänä Intiaan iskeneen lämpöaallon aikana lintujen kerrottiin putoilevan taivaalta, koska ne 

kärsivät nestehukasta ja hämmentyivät liian kuuman sään vuoksi. Taivaalta putoavat linnut ovat 

raamatullinen metafora, kun taas raportit Intian lämpöaallosta toivat mieleeni amerikkalaisen sci-fi-

kirjailija Kim Stanley Robinsonin romaanin Ministry for the Future (Tulevaisuusministeriö), joka 

alkaa tarinalla Intiaan iskevästä lämpöaallosta. 

Ilmastokriisi ei ole enää fiktiota. Se ei odota meitä kaukaisessa tulevaisuudessa – kriisi 

on tässä ja nyt. Yhdistyneiden kansakuntien hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli on selkeä, 

eikä sitä voi ymmärtää väärin: ihmiskunnalla on vähemmän kuin kolme vuotta aikaa pysäyttää 

kasvihuonekaasujen määrän lisääntyminen ilmakehässä, jos haluamme, että lapsenlapsillamme on 

elinkelpoinen tulevaisuus tällä planeetalla. Päästöjen huipun on osuttava vuoteen 2025 ja niiden 

määrän on sen jälkeen vähennyttävä jyrkästi, mikäli aiomme pitää lämpenemisen ”turvallisessa” 1,5 

celsiusasteessa tai ainakin selvästi 2 asteen alapuolella. Se tarkoittaa sitä, että kaikkien uusien 

kaasu- ja öljykenttien hyödyntäminen ja kehittäminen on lopetettava nyt heti, eikä uusia 

hiilivoimaloita voi enää rakentaa. 

Näin ei kuitenkaan tapahdu. 

Brittiläinen sanomalehti The Guardian paljastaa 195 ”hiilipommia”, toisin sanoen 

öljy- ja kaasuhanketta, joita fossiilisten polttoaineiden alalla toimivat yritykset suunnittelevat ja 

jotka edetessään aiheuttavat niin paljon päästöjä, että maapallon lämpötila ylittää niiden vuoksi 

kaikki kansainvälisesti sovitut kynnykset. Pelkään, että moni näistä ”hiilipommeista” räjähtää. Yksi 

viimeaikaisista esimerkeistä on Shellin uusi Pohjanmeren ”Jackdaw”-kaasukenttä, jolle Britannian 

hallitus on näyttänyt vihreää valoa. 

Pariisin ilmastosopimuksesta ja muista kansainväliset kasvihuonekaasujen 

vähentämiseen tähtäävät vetoomuksista huolimatta olemme yhä matkalla kohti yli kahden tai jopa 

yli kolmen asteen ilmaston lämpenemistä -jo tapahtuneen lämpenemisen lisäksi, mikä muuttaisi 

olosuhteitamme tavalla, jota ihmisyhteisö ei ole koskaan kokenut ja asettaisi koko ihmiskunnan 

elämän, sellaisena kuin me sen tunnemme, vakavaan vaaraan. Me, jotka tällä hetkellä elämme, 

olemme historiallisesti ainutlaatuisessa asemassa. Toisin kuin meitä edeltäneet suuret sivilisaatiot 

me tiedämme, että teollinen yhteiskunta sortuu. Eikä se tapahdu vuosisatojen kuluessa vaan paljon 

nopeammin. Silti emme tee mitään. Istumme tumput suorana ja annamme asioiden sujua tavalliseen 

tapaan. Johtajamme tapaavat konferensseissa, sopivat mahtipontisista julkilausumista täynnä 

lupauksia ja palaavat sitten kotiin näyttämään vihreää valoa yhä vain uusille fossiilisten 



polttoaineiden hankkeille, koska ”talouselämä tarvitsee sitä, työpaikat on turvattava, pälä, pälä, 

pälä…” 

Teeskentelemme kuuntelevamme tiedettä. Mutta tutkijoiden laimea viesti menee 

yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. 

Poliittisia johtajiamme on syytettävä toimettomuudesta ja fossiilisten polttoaineiden 

parissa toimivien yritysten toimitusjohtajia ahneudesta ja likinäköisyydestä, mutta syytä on myös 

sinussa ja minussa. Jotkut meistä toivoivat, että maailmanlaajuinen Covid-pandemia toisi 

muutoksen – mutta kun yhteiskunnat avautuivat jälleen, me kiiruhdimme jatkamaan entistä 

elämäntapaamme. Lentokenttien valtaisat jonot muistuttavat tästä. Ilmeisesti uskomme, että lomalle 

lentäminen on Luojamme meille suoma oikeus. Emme ole vielä valmiita muuttamaan öljyn 

kulutukseen perustuvaa elämäntapaamme. 

 

 

Onko ylipäätään mahdollista kirjoittaa fiktiota keskellä ilmastokriisiä josta – jos jatkamme niin kuin 

tähän saakka – todennäköisesti koituu hyvin vakavia seurauksia yhteiskunnalle sellaisena kuin sen 

tunnemme? Vai onko se silkkaa barbarismia, kuten Adorno sanoi vuonna 1949 viitaten runojen 

kirjoittamiseen Auschwitzin jälkeen? 

 Olen kysynyt tätä itseltäni jo pitkään. 

 Olen seurannut ilmastokeskustelua ja -väittelyä 1990-luvulta saakka. Ilmastokriisi on jo 

vanha uutinen. Olemme tienneet, että hiilidioksidi sitoo lämpöä siitä saakka, kun amerikkalainen 

tutkija Eunice Newton Foote osoitti sen vuonna 1856, ja vuosina 1896-97 ruotsalainen tutkija 

Swante Arrhenius laski, että hiilidioksidin määrän kaksinkertaistuminen johtaa keskimääräisen 

lämpötilan kohoamiseen noin kolmella asteella. Swante Arrhenius on muuten sukua Greta 

Thunbergille. Toisin kuin Greta hän tosin uskoi, että ilmaston lämpeneminen voisi olla hyvä asia. 

 Kuuluisassa Yhdistyneiden kansakuntien kokouksessa pitämässään puheessa Ison-

Britannian silloinen pääministeri Margaret Thatcher varoitti maailmaa ilmastonmuutoksesta. 

Tajutessaan, että päästöjen leikkaus edellyttäisi – sosialismia!!! – hän kuitenkin perääntyi. Sen 

sijaan, että päästöjä olisi leikattu maltillisesti maailma koki radikaalin kasvun ajan – yli puolet 

kaikesta ilmakehään 1700-luvulta lähtien päästetystä hiilidioksidista on päästetty viimeisten 30 

vuoden aikana. Minun sukupolvellani on ollut paljon poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa tämän 

ajanjakson aikana. Olemme pettäneet lapsenlapsemme ja todennäköisesti riistäneet heiltä ja heidän 

lapsiltaan mahdollisuuden elinkelpoiseen maailmaan. 

 Kuinka kirjoittaa romaani siitä, miten minun sukupolveni petti omat lapsensa? 

 



Tarinat eivät ole kuin koulutettuja sirkuseläimiä, jotka voidaan pakottaa tekemään temppuja 

isäntänsä käskystä. Ne ilmestyvät milloin haluavat, kun vuorovesi on oikea ja kun ne löytävät oman 

sisäänpääsynsä. En halua kuulostaa tyypiltä, jolla on romanttinen käsitys kirjoittamisesta, enkä 

todellakaan usko, että inspiraatio olisi taiteilijan olennaisin liikkeelle paneva voima. Kirjoittaminen 

on ensisijaisesti ja pääasiallisesti kovaa työtä ja hyvän kirjoittajan on oltava asialleen omistautunut, 

itsepäinen, päättäväinen ja hänellä on oltava hyvin kehittyneet lihakset siinä osassa kehoaan, jolla 

ihmiset yleensä istuvat. Mutta yli 50 vuotta kirjoittamista on opettanut minulle, että kirjalliset ideani 

kehittyvät hitaasti ja niiden löytäminen vie aikaa. Joskus uskon, että kirjoittaja ei keksi ideoitaan, 

vaan ideat keksivät kirjoittajansa. Emme kirjoita tarinoita, jotka haluamme kirjoittaa, vaan tarinat, 

jotka meidän täytyy kirjoittaa. 

 Näiden tarinoiden löytäminen vie aikaa. Se on yksi niistä asioista, jotka olen saanut selville. 

Kirjoittajan on oltava kärsivällinen. 

 Kertomusten rakentaminen ja oikean kielen tavoittaminen niiden kertomiseen vie aikaa. 

Todella hyvät kirjat kertovat tarinansa taianomaisesti, rivien välissä. Sellainen romaani luottaa 

lukijaansa ja antaa tämän osallistua tarinankerrontaa jättämällä rivien väliin tilaa lukijan 

mielikuvituksen työskennellä. 

 Modernina kirjallisena muotona romaani on kiinnostava sen juuria ajatellen. Sen historia on 

toki pitkä, mutta uudenaikainen romaani nousi merkittävään asemaan 1700- ja 1800-luvuilla ja siitä 

tuli hallitseva kirjallinen muoto viktoriaanisella ajalla 1800-luvun puolivälissä. Fossiilisiin 

polttoaineisiin nojaavan teollisen yhteiskunnan nousu sijoittuu samaan ajanjaksoon. Romaani on 

selvästi teollisen aikakauden tuote ja se löysi lukijansa tehtailijoiden, keskijohdon ja muiden uusien 

yhteiskuntaluokkien vaimoista ja tyttäristä yhteiskunnassa, jossa hiilivoimalla toimivat tehtaat, 

rautatiet ja höyrylaivat olivat talouden kantavia voimia. Nykyään on ilmiselvää, että ihmiskunnan 

on jätettävä fossiilisilla polttoaineilla toimiva teollinen yhteiskunta taakseen ja rakennettava uusi, 

kokonaan uudenlaiseen talousajatteluun perustuva yhteiskunta. Selviääkö romaani tästä 

muutoksesta? Lukevatko ihmiset yhä romaaneja jälkiteollisessa yhteiskunnassa? 

 En tiedä. 

 Jos kykenemme siirtymään uudenlaiseen yhteiskuntaan, jossa uusiutuva energia korvaa 

fossiiliset polttoaineet yhteiskunnan veturina, uskon, että ihmiset yhä lukevat romaaneja ja nauttivat 

taiteesta, musiikista sekä muista kulttuurin muodoista. Mutta toisaalta, ellemme tee mitään ja 

annamme ilmastokriisin kasvaa, ekologinen ja yhteiskunnallinen romahdus on väistämätön. Jos niin 

käy, lastenlapsillamme ja heidän lapsillaan ei ehkä ole aikaa ja voimavaroja nauttia kirjallisuudesta, 

vaan aivan liian kiire yrittäessään selvitä hengissä kuumassa maailmassa. 

 



Uskon maailman olevan käännekohdassa, uuden kynnyksellä, juuri nyt. Olemme eläneet läpi 

maailmanlaajuisen pandemian, jonka emme ikinä uskoneet kohtaavan meitä, vaikka epidemiologit 

olivat ennustaneet sen, ja minun on tietenkin mainittava Euroopassa raivoava sota, toinen katastrofi, 

joka oli ennustettu, mutta johon kukaan ei todella uskonut. Ja taustalla vaanii ilmastokriisi, 

kuolettavin uhka maailmalle sellaisena kuin sen tunnemme. 

 Pelkään, että on liian paljon, mistä kirjoittaa. 

 Maailma tarvitsee tarinoita: synkkiä ja brutaaleja, mutta myös tarinoita, jotka antavat 

lukijalle toivoa, herättävät luottamusta ja merkityksellisyyden tunnun. Maailma tarvitsee runoja, 

sekä niitä, joita voimme laulaa että niitä, jotka saavat meidät itkemään. 

 Mitä ikinä tulevaisuudessa tapahtuukin, ihmiset kirjoittavat. Eivät ehkä romaaneja niin kuin 

nyt, ja ehkä toisenlaisia runoja, joita emme osaa nyt kuvitella, mutta tekstiä kirjoitetaan, koska 

ihmisolennot tarvitsevat tarinoita, runoutta, toivoa ja lohtua. Ja sitä kirjallisuus heille antaa. 


