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1. PEATÜKK

Põhjus, miks on vaja nulli jõuda, on lihtne. Kasvuhoonegaasid hoia-
vad soojust kinni ning seetõttu tõuseb maakera keskmine pinnatempe-
ratuur. Mida rohkem kasvuhoonegaase, seda kõrgemale tõuseb tempe-
ratuur. Ning kui kasvuhoonegaasid on juba atmosfääri sattunud, siis 
püsivad nad seal väga kaua: umbes viiendik tänasest süsinikdioksiidi-
heitest on seal veel alles ka 10 000 aasta pärast.

Sellist lahendust, kus süsiniku atmosfääri paiskamisel maakera 
temperatuur enam edasi ei kasvaks, ei eksisteeri. Mida kuumemaks see 
muutub, seda keerulisem on inimkonnal ellu jääda, õitsengust rääki-
mata. Me ei tea täpselt, kui palju kahju temperatuuri tõus kaasa toob, 
aga muretsemiseks on igal juhul põhjust. Kuna kasvuhoonegaasid püsi-
vad atmosfääris nii kaua, siis püsib planeedil soojus ka tükk aega pärast 
nulli saavutamist.

Mõistagi pean ma silmas umbkaudset „nulli“. Mida see tähendab? 
Tööstuseelsel ajajärgul – umbes enne 18. sajandi keskpaika – oli maa-
kera süsinikuringe enam-vähem tasakaalus. See tähendab, et taimestik 
ja teised elemendid suutsid omastada umbes sama palju süsinikdiok-
siidi, kui seda õhku lendus.

Ent siis asusime fossiilkütuseid põletama. Selline kütus põhineb 
maapõues ladestunud süsinikul. Ammustel aegadel surnud taimed on 
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miljonite aastate jooksul ladestunud naftaks, kivisöeks või maagaasiks. 
Neid kütuseid kaevandades ja põletades paiskub atmosfääri lisasüsi-
nikku.

Nulli poole püüdlemisel ei eksisteeri ühtki realistlikku lahendus-
käiku, milles selliste kütuste kasutamine täielikult lõpetataks või kat-
kestataks teised kasvuhoonegaase tootvad tegevused (näiteks tsemendi 
valmistamine, väetiste kasutamine või metaaniheide maagaasijaama-
dest). Suure tõenäosusega tekib ka süsinikuvabas tulevikus ikkagi heit-
koguseid, küll aga on võimalik süsinik heitest eemaldada.

Teisisõnu ei tähenda „nulli jõudmine“ tegelikult „nulli“, vaid „null-
netoheite lähedast“ olukorda. See ei ole nagu eksam, kus kõlbab üksnes 
100-protsendiline vähenemine ja kui koguseid õnnestub vähendada 
ainult 99 protsenti, siis järgneb häving. Lihtsalt, mida rohkem vähen-
dada õnnestub, seda suurem on kasu.

50-protsendiline heitkoguste vähendamine ei aitaks temperatuuri 
tõusu peatada, see üksnes aeglustaks asjade käiku ja lükkaks kliima- 
katastroofi pisut edasi. Kuid ära hoida see katastroofi ei suudaks.

Eeldame, et jõuame 99-protsendilise vähenemiseni. Millised riigid 
ja majandussektorid alles jäävat üht protsenti kasutada saaks? Kuidas 
selle üle üldse otsustada?

Kõige hullema kliimastsenaariumi vältimiseks tuleb meil tegelikult 
ühel hetkel lõpetada mitte üksnes kasvuhoonegaaside juurde tekita-
mine, vaid asuda ka juba välja paisatud gaase õhust eemaldama. Seda 
nimetatakse „negatiivseks netoheiteks“ ja see tähendab, et kokkuvõttes 
tuleb temperatuuri tõusu takistamiseks eemaldada atmosfäärist roh-
kem kasvuhoonegaase, kui sinna paisatakse. Tulles tagasi sissejuhatuses 
kasutatud vannianaloogia juurde: me ei keera kinni üksnes kraani, vaid 
tõmbame ka korgi eest, et vesi saaks ära voolata.

Kahtlustan, et te ei kuule selles peatükis esimest korda kõigist 
ohtudest, mis meid ähvardavad, kui me nulli ei jõua. Uudistes on 
kliimamuutustest juttu peaaegu iga päev, ja õigusega: see on pakiline  
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probleem ning väärib pealkirjades kajastamist. Kuid kajastus võib 
kohati ka segadust tekitada ja lausa vastuoluline olla.

Selles raamatus püüan hoiduda mürast. Aastate jooksul on mul 
olnud võimalus ammutada teadmisi maailma tippkliima- ja energia-
teadlastelt. Aina uusi andmeid omandades ja eri tulevikunägemuste 
ennustamiseks loodud arvutimudeleid täiustades on nende arusaam 
kliimast pidevas muutumises, seega on see üks lõputu diskussioon. Ent 
minu jaoks on see olnud tohutult kasulik just selleks, et eristada tõe-
näolisi stsenaariume sellest, mis on küll võimalik, kuid ebatõenäoline. 
Lisaks on see mind viinud veendumusele, et katastroofiliste tagajärgede 
vältimiseks on ainus viis ikkagi nulli jõuda. Selles peatükis tahan osasid 
oma teadmisi teiega jagada.

Olin väga üllatunud kuuldes, et selline õige väike globaalse tempera-
tuuri kasv nagu 1–2 kraadi Celsiuse järgi võib tegelikkuses palju kahju 
teha. Ent tõsi ta on: kliima puhul on ka paarikraadisel muutusel suu-
red tagajärjed. Viimasel jääajal oli keskmine temperatuur ainult kuus 
kraadi madalam kui tänapäeval. Dinosauruste ajastul, kui temperatuur 
oli ehk kõigest 4 kraadi tänasest kõrgem, elasid krokodillid ka teisel 
pool põhjapolaarjoont.

Lisaks on oluline meeles pidada, et nende keskmiste arvude taha 
saab peita üsna suure temperatuurikõikumise. Kuigi globaalne keskmine 
on võrreldes tööstuseelse ajaga tõusnud ainult ühe kraadi, on mõnedes 
paikades juba täheldatud ka enam kui 2-kraadist temperatuuri tõusu. 
Need piirkonnad on koduks 20–40 protsendile maailma elanikkonnast.

Miks osad paigad soojenevad rohkem kui teised? Osal mandritel on 
pinnas sisemaal kuivem, mis tähendab, et maapind ei jahtu seal enam 
nii palju nagu varem. Põhimõtteliselt – mandrid ei higista enam nii 
palju kui varem.
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Kolm olulist joont. Need jooned näitavad, kui palju võib temperatuur tulevikus tõusta, 
kui heitkogused suurelt kasvavad (ülemine joon), kui nad kasvavad vähesel määral (kesk-
mine joon) ja kui eemaldame atmosfäärist rohkem süsinikku, kui sinna paiskame (alumine 
joon). (KNMI Climate Explorer)*

Mis on aga soojeneval planeedil pistmist kasvuhoonegaaside heitega? 
Alustame algusest. Süsinikdioksiid on kõige tuntum kasvuhoonegaas, 
kuid neid on teisigi, näiteks dilämmastikoksiid ja metaan. Dilämmastik- 
oksiidi mõju olete ehk saanud nautida hambaravikabinetis – seda tun-
takse ka naerugaasina – ja metaan on peamine koostisosa gaasis, mida 
kasutate ehk oma pliidi või veeboileri soojendamiseks. Puht moleku-
lipõhiselt vaadates põhjustavad paljud teised gaasid süsinikdioksiidist 
rohkem soojenemist. Näiteks metaan teeb seda atmosfääri jõudes lausa 
120 korda suuremas mahus, samas ei püsi metaan seal sama kaua kui 
süsinikdioksiid.

Et asja mitte liiga keeruliseks ajada, pannakse erinevad kasvuhoo-
negaasid enamasti ühte patta, nimetusega „süsinikdioksiidi ekviva-
lendid“. (Võib-olla olete märganud lühendit CO

2
e). Süsinikdioksiidi  

* Kliimamudelite baaseksperimendi (CMIP5) käigus välja arvutatud ülemaa-
ilmse keskmise temperatuuri anomaaliad põhinevad Hollandi Kuningliku 
Meteoroloogia Instituudi (KNMI) kliimalabori andmetel.
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ekvivalente iseloomustab tõsiasi, et nad hoiavad kinni rohkem soojust 
kui süsinikdioksiid, kuid ei püsi ise õhus nii kaua. Kahjuks on süsi-
nikdioksiidi ekvivalendid aga kehv mõõdupuu, sest kokkuvõttes ei loe 
mitte kasvuhoonegaaside heitkogus ise, vaid temperatuuri tõus ja selle 
mõju inimestele. Ning selles osas on metaan gaasina palju hullem kui 
süsinikdioksiid. Metaan tõstab temperatuuri otsekohe ja märkimisväär-
selt. Süsinikdioksiidi ekvivalentidest rääkides ei võeta seda olulist lühi-
ajalist mõju sageli arvesse.

Sellegipoolest on see heitkoguste kokku arvestamiseks parim mee-
tod ja kliimamuutustest rääkides on ekvivalentidest sageli juttu, seega 
kasutan ka mina neid siin raamatus. Pidevalt mainitud 51 miljardit 
tonni ongi aastane maailma heitkogus süsinikdioksiidi ekvivalentides. 
Mõnel pool räägitakse näiteks 37 miljardist – see on puhas süsinik-
dioksiid, ilma teiste kasvuhoonegaasideta – või 10 miljardist, mis on 
süsiniku kogus. Teksti mitmekesistamiseks ja selleks, et te silmad sadu 
kordi „kasvuhoonegaasidest“ lugedes krõlli ei läheks, kasutan kohati 
„süsinikku“ süsinikdioksiidi ja teiste gaaside sünonüümina.

Kasvuhoonegaaside heide on 1850-ndatest saadik plahvatuslikult 
kasvanud ja seda inimtegevuse (näiteks fossiilkütuste põletamise) tõttu. 
Vaadake graafikuid 24. leheküljel. Vasakul näete, kui palju on süsinik-
dioksiidi heide 1850. aastast saadik kasvanud, ja paremal, kui palju on 
kasvanud maailma keskmine temperatuur.

Kuidas kasvuhoonegaasid soojenemist põhjustavad? Lühike vas-
tus: nad absorbeerivad soojust ja hoiavad seda atmosfääris kinni. 
Põhimõtteliselt toimivad nad samamoodi nagu kasvuhoone – ja sel-
lest ka nende nimi.

Tegelikult olete kasvuhooneefekti ise täheldanud, kuigi täiesti teis-
tes mõõtmetes. Kui teie auto on väljas päikese käes, siis tuuleklaas 
laseb päikesevalgust sisse, kuid peab osa sellest energiast kinni. Selle-
pärast võibki auto sisemus välistemperatuurist tükk maad palavamaks 
muutuda.
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Ent see selgitus tekitab uusi küsimusi. Kuidas päikese soojus maa 
poole suundudes kasvuhoonegaasidest läbi pääseb, aga siis nende- 
samade gaaside tõttu atmosfääri lõksu jääb? Kas süsinikdioksiid toimib 
nagu hiiglaslik ühepoolne peegel? Ning sellest rääkides – kui süsinik-
dioksiid ja metaan hoiavad soojust kinni, siis miks hapnik seda ei tee?

Neile küsimustele vastates tulevad appi keemia ja füüsika. Võib-
olla mäletate füüsikatundidest, et kõik molekulid vibreerivad ja et 
mida kiiremini nad vibreerivad, seda kuumemaks nad muutuvad. Kui 
teatud tüüpi molekule kindlal lainepikkusel kiiritada, hakkavad nad 
kiirgust blokeerima, imevad selle energia endasse ja hakkavad kiire-
mini vibreerima.

Ent mitte iga kiirgus pole sellisel lainepikkusel, et taolist efekti teki-
tada. Näiteks päikesevalgus pääseb kasvuhoonegaasidest suuresti läbi, 
ilma et need seda absorbeeriks. Suurem osa sellest jõuab maapinnale ja 
soojendab planeeti, nagu see on igaviku vältel toimunud.

Nüüd aga probleemi juurde: maa ei hoia kogu seda energiat iga-
vesti kinni – sellisel juhul oleks meie koduplaneet juba ammu taluma-
tult kuum. Selle asemel kiirgab ta osa energiat tagasi kosmosesse ning 
osa sellest energiast kiirgub täpselt sellisel lainepikkusel, et kasvuhoo-
negaasid seda absorbeerima asuks. Selle asemel et kahjutult tühjusesse 
lenduda, tabab see kasvuhoonegaasi molekule, paneb need kiiremini 
vibreerima ja soojendab atmosfääri üles. (Muide, me peame kasvuhoo-
neefektile tänulikud olema, sest ilma selleta oleks Maa meie jaoks kau-
gelt liiga külm. Probleem on aga selles, et kõik need lisakasvuhoonegaa-
sid keeravad kogu efektile liiga suure vindi peale.)

Miks kõik gaasid sarnaselt ei toimi? Sest molekulid, milles üht ja 
sama aatomit on topelt – näiteks lämmastik või hapnik –, lasevad kiir-
guse endast lihtsalt läbi. Ainult sellised molekulid, mis koosnevad eri 
aatomitest, nagu süsinikdioksiid või metaan, on struktuuriga, mis absor- 
beerivad kiirgust ja hakkavad soojenema.
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Süsinikdioksiidi heide aina kasvab ja tõusujoones kulgeb ka maakera temperatuur. 
Vasak graafik näitab, kuidas meie süsinikdioksiidi heitkogused on tööstuse ja fossiil- 
kütuste põletamise tõttu 1850. aastast saadik kasvanud. Paremal näete, kuidas koos heit-
koguste kasvuga on tõusnud maailma keskmine temperatuur. (Global Carbon Budget 
2019; Berkeley Earth)*

Niisiis, see on esimene osa vastusest küsimusele „Miks on vaja nulli 
jõuda?“: iga atmosfääri sattunud süsinikumolekul tekitab kasvuhoone- 
efekti. Füüsikast jagu ei saa.

Teine osa vastusest on seotud nende kasvuhoonegaaside mõjuga nii 
kliimale kui ka meile endile.

Teadlastel on endiselt hulk vastamata küsimusi selle kohta, kuidas ja 
miks kliima muutub. Valitsuste vahelise kliimamuutuste paneeli IPCC 
aruannetes on näiteks juba eos tunnistatud, et puudub kindlus, kui 

* Keskmise temperatuuri tõus 1951.–1981. aasta keskmiste võrdluses Berke-
ley Earthi andmetel, berkeleyearth.org; CO2 mõõtmisandmed 2019. aasta 
maailma süsinikueelarvest, autorid Le Quéré, Andrew jt, litsents kuulub  
CC BY 4.0-le (https://www.creativecommons.org/licenses/by/4.0), kättesaa-
dav veebiaadressil https://essd.copernicus.org/articles/11/1783/2019/.
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palju ja kui kiiresti on temperatuur kasvamas ning milline saab täpselt 
olema kõrgema temperatuuri mõju.

Üks probleem on asjaolu, et arvutimudelid on täiuslikkusest kau-
gel. Kliima on ülimalt keerukas valdkond ning väga paljudest nüanssi-
dest puudub meil arusaam – näiteks pilvede mõjust soojenemisele või 
kogu lisasoojuse tagajärgedest ökosüsteemile. Teadlased uurivad neid 
kitsaskohti ja üritavad neile vastuseid leida.

Ent on ka küllaga asju, mida teadlased teavad ja mille puhul nad 
võivad täie kindlusega väita, mis juhtuma hakkab, kui me nulli ei saa-
vuta. Toon välja mõned olulisemad mõtted.

Maa soojeneb ja seda inimtegevuse tõttu. Selle mõju on halb ning 
muutub veel palju hullemaks. On igati põhjust eeldada, et mingil het-
kel on see mõju katastroofiline. Kas see hetk saabub 30 või 50 aasta 
pärast? Me ei tea päris täpselt. Ent arvestades, kui raske on seda prob-
leemi lahendada, siis isegi kui halvim juhtub alles 50 aasta pärast, tuleb 
tegutseda otsekohe.

Tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes on maakera temperatuur 
juba vähemalt 1 kraadi võrra soojenenud ning kui me heitkoguseid ei 
vähenda, siis jõuame selle sajandi keskpaigaks umbes 1,5–3-kraadise 
soojenemiseni. Sajandi lõpuks ootab meid ees 4–8 kraadi soojem pla-
neet.

Kogu see lisasoojus hakkab kliimat eri moel mõjutama. Enne kui 
selle juurde asume, pean juhtima tähelepanu veel ühele nüansile: kuigi 
laiemat suunda on võimalik ette ennustada ehk et „palavaid päevi on 
rohkem“ ja „merevee tase tõuseb“, siis täie kindlusega ei saa ühtki 
konkreetset olukorda kliimamuutuste kaela ajada. Näiteks kuumalaine 
puhul ei saa öelda, et selle põhjuseks on ainult kliimamuutused. Küll 
aga saame öelda, kui palju on kliimamuutused selle kuumalaine tõe-
näosust kasvatanud. Orkaanide puhul pole selge, kas soojemad ookea-
nid tekitavad rohkem torme, küll aga on aina enam tõendeid, et kliima-
muutuste mõjul on tormid vihmarohkemad ja ägedamad. Lisaks ei ole 
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teada, kas ja kui suurel määral äärmuslikud ilmanähtused teineteisega 
suhestuvad, mis muudaks nende mõju veelgi tõsisemaks.

Mida me veel teame?
Esiteks, tõeliselt palavaid päevi tuleb juurde. Ma võiks tuua sta-

tistilisi näiteid üle terve USA, aga olen valinud New Mexico osarii-
gist Albuquerque’i linna, sest mul on selle kohaga eriline side: just siin 
asutasime koos Paul Alleniga 1975. aastal Microsofti. (Kui päris täpne 
olla, siis tegelikult küll Micro-Softi – targu loobusime mõned aastad 
hiljem sidekriipsust ja muutsime s-tähe väikeseks.) 1970-ndate keskel, 
kui olime alles alustanud, tõusis temperatuur Albuquerque’is keskmi-
selt umbes 36 korda aastas üle 32 kraadi. Selle sajandi keskpaigaks on 
aga oodata, et linnas näitab kraadiklaas üle 32 kraadi iga aasta vähe-
malt kaks korda sagedamini. Sajandi lõpuks võib linnas olla lausa 114 
nii palavat päeva. Teisisõnu, ühe kuu asemel ootab igal aastal ees kolm 
kuud kuumust.

Mitte kõik kohad ei kannata ühtmoodi kuumema ja niiskema ilma 
käes. Näiteks Seattle’i piirkond, kuhu me Pauliga Microsofti 1979. aas-
tal kolisime, pääseb ilmselt üsna lihtsalt. Võib-olla näitab kraadiklaas 
32 kraadi selle sajandi lõpupoole 14 päeval aastas, võrreldes keskmi-
selt ühe-kahe päevaga 1970-ndatel. Ja mõnes kohas võib soojem kliima 
lausa kasukski tulla. Külmades paikades sureb näiteks vähem inimesi 
alajahtumise ja gripi tõttu ning ka kodude ja kontorite kütmiseks kulub 
vähem raha.

Ent üleüldine trend viitab siiski kuumemast kliimast tekkivatele 
probleemidele. Ning kogu sellel lisasoojusel on ka doominoefekt, näi-
teks tähendab see aina ägedamaid torme. Teadlased ei ole veel ühel nõul, 
kas tormide arv on kuumuse mõjul kasvanud, ent üleüldiselt tundu-
vad nad aina võimsamaks muutuvat. Teame, et keskmise temperatuuri 
tõusuga aurab maapinnalt õhku rohkem vett. Veeaur on kasvuhoone-
gaas, ent erinevalt süsinikdioksiidist või metaanist ei jää see pikalt õhku 
püsima, vaid langeb lõpuks sademetena tagasi maapinnale. Vihmaks 
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kondenseerudes vabaneb veeaurust tohutu energiakogus, nagu teavad 
väga hästi kõik, kes on kogenud suuri äikesetorme.

Isegi kõige ägedam torm kestab tavaliselt vaid mõne päeva, kuid 
selle mõjud võivad tunda anda veel aastaid. Esiteks kaotatud elud – tra-
göödia, millest jääb maha südamevalus ja sageli ka viletsuses vaevlevaid 
inimesi. Orkaanid ja üleujutused hävitavad hooneid, maanteid ja elekt-
riliine, mille rajamiseks on kulunud aastaid. Kogu taristu saab muidugi 
kokkuvõttes taas üles ehitada, kuid sellele kulub aega ja raha, mida oleks 
saanud kasutada uute investeeringute tegemiseks ja majanduse turgu-
tamiseks. Käib pidev võidujooks, et jõuda sinna, kus sa kunagi olid – 
mitte aga edasi tulevikku. Ühe uuringu kohaselt* viis 2017. aasta orkaan 
Maria Puerto Rico taristu ajas enam kui kaks aastakümmet tagasi. Millal 
on oodata uut tormi, mis jälle aega tagasi lükkab? Me ei tea.

Orkaan Maria viis ühe uuringu kohaselt Puerto Rico elektrisüsteemi ja  
muu taristu ajas 20 aastat tagasi. (Foto: AFP Getty Imagesi vahendusel)

* Solomon M. Hsiang ja Amir S. Jina, „Geography, Depreciation, and Growth“, 
American Economic Review, mai 2015.


