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Geologinen
monimuotoisuus

Kohtaamme luonnossa
geologista monimuotoisuutta kaikkialla.
Luonto ympärillämme koostuu sekä
elollisen että elottoman luonnon eri
tekijöistä ja ilmiöistä.
Kallio- ja maaperä, geologiset prosessit ja pinnanmuotojen vaihtelu
yhdessä ilmastotekijöiden kanssa
antavat elävälle luonnolle sen
reunaehdot ja kullekin alueelle sen
tunnistettavuuden ja maisemalliset
ominaispiirteet. Hahmotamme luonnon ja maiseman suurpiirteet paljolti niiden geologisten ominaisuuksien perusteella. Koko elämäntapam-

Pohjoismainen
MINISTERINEUVOSTO
norden.org

tekemä. Ryhmä on tehnyt raportin Geodiversitet i nordisk naturvård
(Nord 2000:8). Tavoitteena on ollut ottaa käyttöön käsite geodiversiteetti
pohjoismaisessa luonnonsuojelussa. Raportin voi tilata osoitteesta Nordiska
ministerrådet, Store Strandstraede 18, DK- 1255 Köpenhamn 2000.K,
Danmark, puh. + 45 3396 0200.

Layout/print: Skipnes AS, Norway

me perustuu siihen, että käytämme
Tämä esite on Pohjoismaisen Ministerineuvoston asettaman projektiryhmän

hyväksemme biologisen luonnon
ohella myös geologisen luonnon
antamia mahdollisuuksia ja resursseja, oli sitten kyseessä talouselämä,
yhdyskuntasuunnittelu tai vaikkapa
luonnossa virkistäytyminen.

Etusivu: Geologinen monimuotoisuus koskee maaperää, kallioperää sekä isoja ja pieniä geologisia prosesseja. Mielestämme näyttää
mahtavalta, kun luonnonvoimat jylläävät vapaasti, kuten jokien tulviessa yli äyräidensä, mutta yhtä mielenkiintoista voi olla luonnon
tutkiminen pienessä kohteessa. Valokuva: Lars Erikstad.
Aika on tärkeä osa geodiversiteettiä. Kuvassa on tilliittiä (kivettynyttä moreenia) Bigganjargassa Varanginvuonon länsikärjessä PohjoisNorjassa. Tilliitti on jäätikön uurtamalla alustalla, mikä osoittaa, että alueen yli kulki jäätikkö myös yli 600 milj. vuotta sitten.
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Geologinen
monimuotoisuus
- geodiversiteetti

Norjan vuonomaiseman kaunis ja karu luonto vetää puoleensa matkailijoita koko maailmasta, ja meitä ihastuttavat jään hiomat tunturinrinteet, kimaltelevat kosket ja putoukset ja rehevä kasvillisuus. Mutta vuonot ilmentävät myös rajuja geologisia voimia. Ne ovat tulosta monien geologisten prosessien yhteisvaikutuksesta miljoonien vuosien kuluessa. Vain tietomme sellaisista ilmiöistä kuin laattatektoniikka, valtameren pohjan laajeneminen, maankohoaminen, jokieroosio ja mannerjäätikön toiminta auttavat täysin ymmärtämään miten vuonot ovat syntyneet.
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Pohjoismainen ministerineuvosto aloitti 1996
projektin, jonka tavoitteena on geodiversiteetti
-käsitteen käyttöönotto ja tunnetuksi tekeminen
Pohjoismaiden luonnonsuojelussa, mutta myös
laajemmin koulujen ympäristökasvatuksessa ja
suuren yleisön keskuudessa.
Geologisella monimuotoisuudella, geodiversiteetillä, tarkoitetaan kallioperän, maaperän ja
maan pinnanmuotojen vaihtelua sekä niitä geologisia prosesseja, jotka rakentavat ja kuluttavat
maankuorta.
Geologinen monimuotoisuus ilmentää luonnon
monimuotoisuutta geologian näkökulmasta.
Luontoa on mahdollista arvottaa myös geologisin
perustein. Tämä on tärkeää, koska luonnon geologiset ominaisuudet määräävät pitkälle alueen kasvillisuuden ja sitä kautta myös muun eliöstön.
Euroopan luonnonsuojelusuunnittelussa luonnon geologista monimuotoisuutta on tarkasteltu
myös geotooppi –käsitteen avulla. Käsite on uusi
ja sen määrittely ja käyttökelpoisuus luonnonsuojelusuunnittelussa ja geologisen monimuotoisuuden arvottamisessa on kuitenkin vielä muotoutumassa. Yleiskielessä geotoopilla tarkoitetaan rajattua aluetta, joka ilmentää tiettyä geologista tai geomorfologista ilmiötä tai niiden yhdistelmää.

Pitkäaikainen laidunnus sekä karu ja vaihteleva
ilmasto ovat aiheuttaneet laajaa hiekan liikkeellelähtöä Tanskan Pohjois-Jyllannissa. Pellot ovat saaneet hiekkapeitteen, dyynit ovat vallanneet kyliä ja
haudanneet kirkkoja. "Aavikkohiekka" vaeltaa jatkuvasti, vaikkakin sitä voidaan jossain määrin hillitä
suojaistutuksin. Rubjergin majakan luona (rak. 1906)
on jo luovuttu taistelusta 25 m korkeita dyynejä vastaan.
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Geodiversiteetti
- kallioperä

Ahvenanmaan saariston gneissikalliot ovat sekä rakenteiltaan että kivilajeiltaan hyvin vaihtelevia. Alkujaan hiekkaiset ja saviset sedimenttikerrokset, joissa oli vulkaanista tuhkaa välikerroksina, ovat muuttuneet juovaiseksi gneissiksi, jota puolestaan graniittijuonet leikkaavat.
Maankuoren mullistuksissa osa raidoista on puristunut poimuiksi, ja kovimmat niistä ovat katkenneet.
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Graniitti, gneissi, liuske, hiekkakivi ja kalkkikivi
ovat useimmille tuttuja kivilajinimiä. Yhdessä
monien muiden kivilajien kanssa ne muodostavat
kallioperän, kiinteän kallion. Kallion muoto ja väri
ovat ehkä ne ominaisuudet, joihin ensimmäisenä
kiinnitämme huomiota. Kallioperän kivilajit edustavat myös kemiallista ja fysikaalista monimuotoisuutta, joka monessa tapauksessa määrää ihmisten, eläinten, kasvien ja muiden eliöiden elinehdot.
Elinehtoihin kuuluu oleellisesti pohjavesi, joka esintyy sekä kallioperän raoissa että huokoisissa kivilajeissa.
Mineraalit, joista kivilajit koostuvat, ovat osa kallioperän monimuotoisuutta. Eläin- ja kasvikunnan
kehityksen aikana eri lajien jäänteet ovat hautautuneet ja säilyneet kallioperässä fossiileina. Ne ovat
osa biologisen monimuotoisuuden historiaa.
Eräissä geologisissa kohteissa voidaan löytää kauniita mineraaleja ja jalokiviä, kun taas muualla voidaan etsiä fossiileja.
Kallioperän ikäskaala käsittää useita miljardeja
vuosia. Suomesta löytyvät Pohjoismaiden vanhimmat kivilajit. Ne ovat arkeeiselta ajalta ja yli 3,3 miljardia vuotta vanhoja. Ne kuuluvat vanhojen, jo
kauan sitten kuluneiden vuoristojen juuriin.
Toisaalta kivilajeja syntyy tänäkin päivänä, esimerkiksi Islannin tulivuorenpurkauksissa.
Geodiversiteetti ei ole sidottu kansallisiin rajoihin. Kaikilla Pohjoismailla on kuitenkin omat geologiset ja geomorfologiset erikoispiirteensä.
Useimpia geologian tuntemia kivilajeja esiintyy
Pohjoismaissa. Pohjoismaiden kallioperän rikkaasta
geologisesta monimuotoisuudesta ovat todisteena
vaihtelevat maisemat korkeista vuorijonoista alaviin viljelysmaisemiin, Fennoskandian peruskalliosta Tanskan tertiäärisiin liitukallioihin ja Islannin
basaltteihin.

Eri puolilta Pohjoismaita löytyy erityyppistä kalkkikiveä. Se on syntynyt pienistä kasvien ja eläinten
kalkkikuorista, jotka ovat vajonneet meren pohjaan
ja hautautuneet. Tanskasta tunnemme Själlannin
itärannikon kalkkikiviset rantatörmät. Ruotsissa
kalkkikivi muodostaa erinomaisen alustan maanviljelykselle mm. Öölannissa ja Gotlannissa.
Kuvan ikivanha Mustion kalkkikivi Etelä-Suomessa
on joutunut korkeaan lämpötilaan ja paineeseen
syvällä maankuoressa, poimuttunut ja muuttunut
marmoriksi. Kivilouhokset antavat meille mahdollisuuden katsoa "mitä kallio on syönyt", sen anatomiaa ja syntytapaa. Ne osoittavat myös, että ihminen käyttää geologisia resursseja hyväkseen.
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Geodiversiteetti
– maaperä

Jyllannin itärannikolla Tanskassa on komea ja erikoinen mäki- ja kumpualue, Mols Bjerge. Alueen mäet ja kummut ovat reunamoreeniselänteitä ja –valleja, joiden lakikorkeus merenpinnasta voi parhaimmillaan olla yli 100 metriä. Ne ovat syntyneet ennen viimeisintä jäätiköitymis- ja sulamisvaihetta ja edustavat siten ns. vanhempaa reunamoreenityyppiä Pohjoismaissa. Molsin moreeniselänteiden laet ja rinteet ovat yleensä suurten kivilohkareiden peittämiä ja kertovat muinaisten rantavoimien ja aallokon vaikutuksesta. Reunamoreenien syntymistä on vielä nykyäänkin mahdollista havainnoida Islannin, Norjan ja Ruotsin jäätikköalueilla.
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Kallioperän enemmän tai vähemmän mosaiikkimaisena peitteenä on maaperä. Se on muodostunut kallioperästä lähtöisin olevista mineraali- ja
kivilajirakeista sekä kasvien ja eläinten jäänteistä.
Maaperä yhdessä kallioperän kanssa ratkaisee paljolti missä asumme ja mistä saamme elantomme.
Maalajit sisältävät erikokoisia rakeita kuten lohkareita, kiviä, soraa, hiekkaa ja savea.
Pohjoismaissa suurin osa maalajeja synnyttävistä
prosesseista liittyy mannerjäätikön vaikutuksiin.
Moreenia on syntynyt eroosion ja irronneen
aineksen kuljetuksen kautta. Sulamisvesi on lajitellut, pyöristänyt ja kuljettanut sedimenttejä edelleen. Löydämme niitä mm. deltoista, harjuista ja
savitasankojen kerrostumista.
Viimeisen jääkauden jälkeisen maankohoamisen
aikana maa on noussut merestä, ja tässä vaiheessa pakkasella, tuulella ja aalloilla on ollut suuri merkitys maakerrosten uudelleen jakautumiselle.
Näiden jäljet voivat olla paikoitellen hyvin hallitsevia maisemassa.
Tunturialueilla, joissa korkeuserot ovat suuria,
myös sortumat ja vyörymät ovat olleet tärkeitä
maalajeja muodostavia prosesseja.
Maalajimme ovat syntyneet pääosin vain muutaman geoprosessin seurauksena kylmässä ilmastossa. Maaperän ja maalajien monimuotoisuus on
siten jo pelkästään ajallisesti tarkasteltuna paljon
suppeampaa
kuin
kallioperän.
Toisaalta
Pohjoismaat on klassinen alue jääkausiin liittyvien
prosessien tutkimiseen.

Geologinen monimuotoisuus paljastuu hätkähdyttävällä tavalla maankohoamisen seurauksena
Vaasan saaristossa. Viimeisimmän jääkauden jälkeen jopa kolme kilometriä paksun mannerjään
sulettua alkoi maan kohoaminen, joka on läntisessä
Merenkurkussa hieman itäistä nopeampaa, noin 8,5
millimetriä vuodessa. Tähän asti maa on kohonnut
noin puoli kilometriä sulavan mannerjäätikön alla
ja kohoaa vielä 180-200 metriä.
Vaasan saariston maankamaran kolme pääelementtiä ovat peruskallio, moreeni sekä somerikko ja
hiekka. Hallitseva elementti on mannerjään kuljettama moreeni. Moreenimuodostumat ovat eri korkuisia ja muotoisia. Esimerkiksi pohjamoreenista tai
De Geer –moreeneista muodostuneet saariryhmät
ovat matalampia kuin kumpumoreeni- ja drumliinialueet. Kuvan De Geer- eli pyykkilauta- eli reunamoreenit ovat syntyneet mannerjään reunalle
yleensä jään kulkusuunnan vastaisesti.
Maankohoaminen lisää myös alueen biologista ja
maisemallista monimuotoisuutta. Kasvillisuus kehittyy vyöhykkeisesti, vyöhykkeet siirtyvät, satamat ja
venevajat jäävät kuivalle maalle ja lahtia kuroutuu
fladoiksi ja kluuvijärviksi makeutuen sitten sisäjärviksi ja lopulta soistuen.
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Geoprosessit

Islannin luonto osoittaa myös geoprosessien moninaisuutta. Epäsäännöllisin välein tapahtuu tulivuorenpurkauksia, jotka joskus myös
uhkaavat asutusta. Maailman geologien ja geomorfologien keskuudessa Islanti on kuin maineikas geotieteellinen laboratorio, jossa voidaan
lähietäisyydeltä tutkia geoprosesseja ja niiden tuloksia, mikä auttaa ymmärtämään tärkeitä osia maapallon kehityksestä.
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Sisäiset ja ulkoiset voimat vaikuttavat jatkuvasti
planeettaamme monimutkaisessa alati liikkuvassa
systeemissä. Maapallon sisällä lämpötilaerot
aiheuttavat virtauksia, jotka siirtävät mannermassoja ja aiheuttavat vulkaanista toimintaa. Maan pinnalla painovoima pyrkii mm. veden ja jään avulla
tasoittamaan korkeuseroja. Kaikki tämä heijastuu
suuresta määrästä prosesseja, jotka ovat luoneet ja
edelleen luovat Maan geodiversiteettiä. Me kutsumme näitä tapahtumaketjuja geologisiksi prosesseiksi, geoprosesseiksi. Kallioperä, maaperä ja
pinnanmuodot ovat kaikki erilaisten geoprosessien
tulosta.
Suurin osa geologisista prosesseista on ihmisen
mittapuun mukaan pitkäkestoisia, kuten mannerliikunnot, joiden tulokset nähdään vuosimiljoonien
perspektiivissä. Hitaiden, suurimittakaavaisten prosessien seurauksena esiintyy esimerkiksi maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia. Ne saattavat tapahtua äkkiarvaamatta, jolloin me ihmiset pidämme
niitä katastrofeina tai luonnontuhoina. Toiset ovat
luonteeltaan sellaisia, että voimme havainnoida ja
mitata muutoksia ajan mittaan. Esimerkiksi rinneprosessit, kuten sortumat ja maanvyörymät, tapahtuvat nopeasti. Jäätiköt, jotka muovaavat maisemaa eri mittakaavoissa, liikkuvat verrattain hitaasti.
Kun taas joet, tuuli ja aallokko kuljettavat ja kasaavat maa-aineksia ja muuttavat maaperää huomattavasti nopeammin. Toisaalta Suomen länsirannikolla tapahtuva maankohoaminen muuttaa rajusti
maisemaa jo yhden sukupolven aikana.
Esimerkiksi Vaasan kaupunki on joutunut siirtymään merelle päin jo kaksi kertaa.
Maan pinnanmuotoja ja maisemaa muovaavat
prosessit ovat jatkuvasti aktiivisia. Monet tyypillisistä maisemistamme - korkeine tuntureineen ja syvine laaksoineen, järvineen ja saaristoineen - ovat
saaneet yksityiskohtaiset muotonsa toistuvien jääkausien yhteydessä parin viimeisen vuosimiljoonan aikana, mutta maisemassa on myös säilynyt
maanpintoja, jotka ovat yli 1 000 miljoonaa vuotta vanhoja.
Tutkimalla geologisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta opimme, kuinka geoprosessit toimivat ja pystymme paremmin ymmärtämään luonnon kokonaisuutta.

Syksyllä 1998 Trollveggen (suomeksi Peikonseinä)
Norjan Romsdalissa sai uuden matkailunähtävyyden. Kahden viikon aikana tapahtui silloin tällöin
pieniä kivi- ja lohkaresortumia, ja muutaman kerran tapahtui suurempia sortumia, jotka jopa rekisteröitiin maanjäristyksinä voimakkuudeltaan 2,2
Richterin asteikolla. Yhteensä melkein 150 000 kuutiometriä kiveä sortui 100 metriä leveältä ja 300 m
korkealta pinnalta juuri tunturin huipun alta.
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Geodiversiteetti
– Biodiversiteetti

Pohjois-Norjan rannikolla manner kohtaa valtameren ja sadattuhannet merilinnut kerääntyvät pesintäaikana jyrkille vuorenseinämille.
Nämä lintuvuoret, jotka ovat tavallisia myös Färsaarilla ja Islannissa, muodostavat erikoisia ekosysteemejä. Harvat paikat osoittavat niin
selvästi geologisen luonnon ja biologisen luonnon välisiä yhteyksiä. Runsaan linnuston edellytykset ovat luoneet paljolti samat prosessit,
jotka ovat muovanneet dramaattisen maiseman missä kallio kohtaa meren.

P.O. Nordell

Biodiversiteetti on käsite, joka on tullut jo yleisesti tunnetuksi. Muun muassa tiedotusvälineiden
kautta olemme tiedostaneet, että sitä on syytä varjella kestävän kehityksen varmistamiseksi.
Ympäristöhallinto ja sitä palveleva tutkimus ja
suunnittelu ovat tähän asti keskittyneet biologisen
monimuotoisuuden, biodiversiteetin, säilyttämiseen. Käsitteellä geologinen monimuotoisuus,
geodiversiteetti, ei ole ollut vastaavaa asemaa.
Geodiversiteetti muodostaa kuitenkin monessa
mielessä perustan luonnonsuojelutyölle.
Tämän vuoksi luontoa tulee tarkastella ja suojella kokonaisuutena sekä biologisin että geologisin
perustein. Kokonaiskuva luonnon monimuotoisuudesta ja jonkin alueen luonnontieteellisestä
arvosta muodostuu yhdessä sen biologisten ja
geologisten ominaisuuksien ja tekijöiden perusteella. Huomiota tulee kiinnittää ennen kaikkea
ekosysteemien suojeluun. Ekosysteemi tarkoittaa
dynaamista kompleksia, jossa elävät organismit ja
niiden eloton ympäristö muodostavat toimivan
kokonaisuuden.

Piirroksen kasvi Lychnis alpina var. serpentinicola
on pikkutervakon harvinainen muunnos, joka on
sopeutunut serpentiniittiin, kivilajiin, joka voi sisältää eräitä raskasmetalleja kuten nikkeliä. Tämän
kukan nimi oli aikaisemmin Viscaria alpina, joka on
antanut nimensä Kiirunan lähellä olevalle Viscarian
kaivokselle Ruotsin Lapissa. Eräät kohokkikasvit ja
saniaiset tuntuvat sietävän raskasmetalleja ja voivat
siten antaa viitteitä malmiesiintymistä.
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Geodiversiteetti
ja yhteiskunta

Mannerjäätikön sulaessa viimeisen jääkauden lopussa, lähes 10 000 vuotta sitten, jäätikköjoet kuljettivat soraa, hiekkaa ja savea järviin ja
mereen. Karkeat rakeet kerrostuivat harjuiksi ja deltoiksi, jotka tänään ovat tärkeitä resursseja pohjavesitaloudelle ja rakennusteollisuudelle. Hienoimmat hiukkaset pysyivät kauan vesimassojen lietteenä, kunnes ne laskivat pohjalle kerrallisiksi jääjärvi- ja merisedimenteiksi.
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Kallio- ja maaperän geologiset ominaisuudet
ovat kautta historian olleet tärkeitä asutuksen, elinkeinoelämän ja kulttuurin kannalta. Varhaisen asutuksen aikana vesiteitä ja harjuja käytettiin kulkemiseen, korkeat vuoret olivat tärkeitä puolustuksen kannalta ja savitasangot mahdollistivat varhaisen maanviljelyksen. Kivikauden metsästäjät käyttivät piikiveä työkaluiksi ja aseiksi, viikingit ottivat
metalleja käyttöön geologisen ja metallurgisen tiedon avulla. Keskiajalla luonnonkivi oli laajalti käytetty rakennusaine, ja uudempina aikoina esimerkiksi suurten malmiesiintymien käyttöönotto on
ollut tärkeää monille paikallisille yhdyskunnille ja
niiden kulttuurin kehitykselle.
Norjan talous perustuu pitkälti mannerjalustalta
saatuihin valtaviin öljytuloihin. Tanskan maatalous
saa erinomaiset edellytyksensä kalkkipitoisesta kallioperästään, jolle mannerjäätiköt ovat luoneet
savisia sedimenttejä. Ruotsin rikkaat malmiesiintymät ovat kautta historian ja näihin aikoihin asti
olleet taloudellisesti hyvin tärkeitä. Islannin lämpöja energiatalous perustuu suurilta osin vulkaanisen
toiminnan tuottamaan kuumaan veteen ja höyryyn. Suomessa moreeniselänteet ja harjut ovat
muodostaneet kantavan alustan muinaiselle tiestölle ja asutuksen sijoittumiselle ja myöhemmin
tärkeän raaka-ainelähteen yhdyskuntien rakentamiselle. Rakennus- ja tarvekiven louhinta ja jalostus on Suomessa tällä hetkellä erityisen nopeasti
kasvava teollisuuden ala. Lisäksi turve on perinteisesti ollut merkittävä energialähde.
Tekninen kehitys antaa tänään kokonaan toiset
mittasuhteet luonnon resurssien käytölle kuin
ennen. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että
geologisiin muodostumiin kohdistuneet muutokset ovat aina peruuntumattomia. Esimerkiksi kallioleikkaus tai sorakuoppa voidaan maisemoida,
mutta sen saaminen takaisin luonnontilaan on
mahdotonta.

Rörosin kuonakasat muodostavat tunnetun muistomerkin
333
vuoden
kaivostoiminnasta.
Kuparimalmin löytyminen mahdollisti Rörosin
yhdyskunnan syntymisen. Röros on yksi Norjan neljästä kohteesta, jotka ovat mukana UNESCOn
maailmanperintöluettelossa. Rörosin ja sen ainutlaatuisen kulttuurin on tehnyt tunnetuksi juuri kaivostoiminta, joka puolestaan on perustunut
Rörosviddanin alueen geologisiin olosuhteisiin ja
luonnonvaroihin.
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Geodiversiteetti
ja vastuu

Siirtolohkareet ovat viimeisen jääkauden kookkaita muistomerkkejä, joita esiintyy Keski-Euroopassa asti. Suomesta ja muista Pohjoismaista
lähtöisin olevat siirtolohkareet ovat tärkeitä maisemaelementtejä ja osoittavat laajan mannerjäätikön reunavyöhykettä. Usein niihin liittyy
vanhoja tarinoita hiisistä ja jättiläisistä, jotka ovat heitelleet lohkareita, ja siten niillä on tärkeä asema ihmisten paikka- ja perinnetietoisuudessa. Monet siirtolohkareet ovat rauhoitettuja ja siten hyvänä esimerkkinä siitä, miten paikalliset aloitteet ovat tärkeitä geologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
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Vastuu luonnosta ja kulttuuriperinteestä kuuluu
jokaiselle. Kunkin toimijatahon on yhteiskunnassa
ymmärrettävä luonnon monimuotoisuuden merkitys. Elävän ja elottoman luonnon monimuotoisuus
pitää yllä elämälle välttämättömiä toimintoja. Jotta
elämisen edellytykset säilyisivät, tarvitaan tehokkaita suojelutoimia kaikilla monimuotoisuuden tasoilla perintötekijöistä ekosysteemeihin.
On ymmärrettävä, että luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden perusehtona on luonnonvarojen kestävä käyttö. Tämä tulisi
hyväksyä kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa
kestävän kehityksen reunaehdoksi. Vain luonnon
ja luonnonvarojen kestävä käyttö turvaa myös
tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvinvointinsa ja elämän perusedellytysten luomiseen vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta.
Kestävän kehityksen periaate koskee koko luontoa ja sitä tapaa, jolla me käytämme luontoa
hyväksemme. Luonnon ja luonnonvarojen kestävän käytön tavoite edellyttää, että kansalaiset
hyväksyvät ja omaksuvat tavoitteen sosiaalisten ja
taloudellisten tavoitteiden rinnalla, ja että tämä
näkyy myös poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa.
Julkisella sektorilla sekä kuntien että valtion
ympäristöhallinto kantavat vastuuta luonnon
monimuotoisuuden vaalimisesta paikallisesti ja alueellisesti. Vastuu kansalaisten kasvatuksesta ja opetuksesta sekä tiedon välittämisestä kuuluu ensisijaisesti opetustoimelle ja tiedotusvälineille. Lisäksi
monet kansalaisjärjestöt kantavat vastuuta luonnosta ja tekevät arvokasta työtä luonnon monimuotoisuuden
vaalimiseksi.
Eri
puolilla
Pohjoismaita on myös tutkimuslaitoksia ja luonnontieteellisiä museoita, jotka ovat hyviä tiedonvälittäjiä myös tässä asiassa. Useimmilla Pohjoismailla
on myös oma "geologian tutkimuskeskuksensa" laitos, jolla on vastuu geologisen monimuotoisuuden tutkimuksesta ja dokumentoinnista.

Stora Alvaret Ruotsin Öölannissa on alue, jonka
kalkkipitoinen kallioperä on pohjana ainutlaatuiselle kasvillisuudelle. Keväällä maa on vetistä ja orkideat kukkivat alkukesään asti. Syksy on pitkä, leuto
ja tuulinen. Talvella tuuli puhaltaa niin, että maa on
osittain paljaana. Stora Alvaret on avoinna yleisölle
ja sitä hoidetaan monen osapuolen (maanviljelijät,
lääninhallitus, ympäristökeskus, museovirasto,
Ruotsin hallitus, EU, ym.) yhteistyönä, jotta maiseman luonne säilyisi. Stora Alvaret kuuluu maailmanperintöön kulttuurimaisemana. Kuvassa näkyy
levähdyspaikka, jonka opastetaulut kertovat alueen
geo- ja biodiversiteetistä.
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Geologinen
monimuotoisuus

Kohtaamme luonnossa
geologista monimuotoisuutta kaikkialla.
Luonto ympärillämme koostuu sekä
elollisen että elottoman luonnon eri
tekijöistä ja ilmiöistä.
Kallio- ja maaperä, geologiset prosessit ja pinnanmuotojen vaihtelu
yhdessä ilmastotekijöiden kanssa
antavat elävälle luonnolle sen
reunaehdot ja kullekin alueelle sen
tunnistettavuuden ja maisemalliset
ominaispiirteet. Hahmotamme luonnon ja maiseman suurpiirteet paljolti niiden geologisten ominaisuuksien perusteella. Koko elämäntapam-
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tekemä. Ryhmä on tehnyt raportin Geodiversitet i nordisk naturvård
(Nord 2000:8). Tavoitteena on ollut ottaa käyttöön käsite geodiversiteetti
pohjoismaisessa luonnonsuojelussa. Raportin voi tilata osoitteesta Nordiska
ministerrådet, Store Strandstraede 18, DK- 1255 Köpenhamn 2000.K,
Danmark, puh. + 45 3396 0200.
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me perustuu siihen, että käytämme
Tämä esite on Pohjoismaisen Ministerineuvoston asettaman projektiryhmän

hyväksemme biologisen luonnon
ohella myös geologisen luonnon
antamia mahdollisuuksia ja resursseja, oli sitten kyseessä talouselämä,
yhdyskuntasuunnittelu tai vaikkapa
luonnossa virkistäytyminen.

Etusivu: Geologinen monimuotoisuus koskee maaperää, kallioperää sekä isoja ja pieniä geologisia prosesseja. Mielestämme näyttää
mahtavalta, kun luonnonvoimat jylläävät vapaasti, kuten jokien tulviessa yli äyräidensä, mutta yhtä mielenkiintoista voi olla luonnon
tutkiminen pienessä kohteessa. Valokuva: Lars Erikstad.
Aika on tärkeä osa geodiversiteettiä. Kuvassa on tilliittiä (kivettynyttä moreenia) Bigganjargassa Varanginvuonon länsikärjessä PohjoisNorjassa. Tilliitti on jäätikön uurtamalla alustalla, mikä osoittaa, että alueen yli kulki jäätikkö myös yli 600 milj. vuotta sitten.

