
Ilmastonmuutos – 

missä nyt menemme 

 



Esityksen tiedot pohjautuvat IPCC5 
raportin tietoihin sekä ilmatieteen 
laitoksen tutkijoiden työhön. 

Lisätietoa löytyy Ilmasto-opas 
sivustolta 

http://ilmasto-opas.fi/fi/etusivu 

Ilmatieteen laitoksen julkisilta sivuilta 

http://ilmatieteenlaitos.fi/etusivu 

sekä IPCC:n sivustolta 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 
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LUONNOLLISET ILMASTON VAIHTELUT  

• Maapallon pinnanmuotojen jatkuva vaihtelu synnyttää 
lämpimien ja kylmien ajanjaksojen vuorottelun 

• Aikaskaala 100 milj. vuotta 

• Kun jommallakummalla napa-alueella on mannerta, voi 
navoille syntyä jäätiköitä 

• Napojen ollessa meren peittämiä jääkauden kehittyminen 
hyvin vaikeaa 

• Kylmällä ajanjaksolla vuorottelevat 10-100 tuhannen vuoden 
jaksoissa glasiaali ja interglasiaali vaiheet 
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GLASIAALIN ELI JÄÄKAUDEN SYNTYYN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  
• Kiertoradan muoto vaihtelee ympyrästä elliptiseen. Vaihtelun sykli on  100 000 vuotta. 

• Vuodenajat syntyvät Maan akselin kallistumisesta. Kaltevuus vaihtelee 41 000v  syklissä. 

    Pieni kallistuskulma  viilentää kesiä ja voi näin edistää jääkauden tuloa. 

• Maan pyörimisakseli huojahtelee puolelta toisella (kuin hitaasti vaappuva hyrrä) 

 n. 20 000v välein. Tämän seurauksena pohjoisen pallonpuoliskon talvipäivänseisaus on  

   11 000v kuluttua heinäkuussa. 



HOLOSEENI 

INTERGLASIAALI 
Holoseeni ilmasto on 

vaihdellut jaksollisesti 

Viimeinen ilmasto-optimi 

5000 –7000 vuotta sitten 

Trendi optimin jälkeen ollut 

laskeva, kunnes ihmisen 

toiminta muutti tilanteen 

1800-luvun loppupuolella 
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Mitä on 

ilmastonmuutoksesta 

havaittu tähän mennessä 
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ILMAKEHÄ 
• Maapallon keskilämpötila on noussut vuodesta 

1880 vuoteen 2012  0,85 ºC 

• Lämpötilojen alueellisia trendejä voidaan laskea 
kohtuullisen luotettavasti vuodesta 1901 
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SADEMÄRÄ 
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MERET 

• Yli 90 % lisäenergiasta on varastoitunut meriin   

• Viimeisen 40 vuoden aikana merien ylimmät kerrokset pinnalta 

700 metrin syvyyteen ovat lämmenneet 

• Lämpeneminen näkyy aina 3 km syvyyteen asti 
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JÄÄ JA LUMI 

• Pohjoinen napaseutu on lämmennyt 1900-luvun puolivälin jälkeen 

todella rajusti.  

• Pohjoisilla merialueilla ei ole ollut näin vähän jäätä ja meri ei ole  

ollut näin lämmintä 1450 vuoteen 
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Grönlannin sulaminen 1979-2007 VS. 2012 



1980 vs. 2012 Monivuotisen jään määrä kutistunut alle kolmasosaan 
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Kuvat Nasa 



• Lumipeite pohjoisella 
pallonpuoliskolla on 
pienentynyt talvella 
1,6% ja kesällä 11,7% 

• Ikiroudan alueella 
maanlämpötila on 
noussut 2-3 ºC ja 
ikiroudan pinta-ala on 
pienentynyt 
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LUMI JA IKIROUTA 



MERENPINNAN NOUSU 

• Meren pinta on kohonnut 1800-luvun puolivälin jälkeen 

nopeammin kuin viimeisten 2000 vuoden aikana - vuosien 

1901 ja 2010 välisenä aikana 19 cm 

• Merenpinnan kohoamisesta noin 75 %, on aiheutunut 

vuoristojäätiköitten sulamisesta ja meriveden 

lämpölaajenemisesta 
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Millainen on 

huominen? 
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LÄMPÖTILAN MUUTOS  

ESITEOLLINEN AIKA - 2100 

KAHDEN ASTEEN TAVOITE NYKYMENON JATKUMINEN 

27.3.2014 



KESÄ 2003 

EUROOPASSA 
 

Keski-Euroopassa vuoden 
2003 kesä oli 2,3 C 
tavanomaista lämpöisempi.   

Seurauksena oli 35 000 
kuollutta ja suuret 
satovahingot  
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EUROOPAN KESKILÄMPÖTILA 2003 
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2040-luvulla tavanomainen 

2060-luvulla kylmä 

observations 

HadCM3 Medium-High (SRES A2) 



SADEMÄÄRÄN MUUTOS  

2081-2100 VS. 1986-2005 
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Päästöjen voimakas leikkaus   nykymenon jatkuminen 



MERIJÄÄN MUUTOS  

2081-2100 vs. 1986-2005 
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Päästöjen voimakas leikkaus    nykymenon jatkuminen 



56.6 m 

90 % EAIS 

7.3 m 
 

10 % WAIS 0.6 m 

Etelämanner 
Grönlanti 

Pienet 

jäätiköt 

JOS KAIKKI JÄÄTIKÖT SULAISIVAT? 

27.3.2014 



SUOMEN ILMASTO MUUTTUU 

 enemmän ja suurempia muutoksia kuin kesällä  

• lämpötila kohoaa  

• sademäärä kasvaa selvästi, vesisateiden osuus 

suurenee  poutapäivät harvenevat 

• lumipeite hupenee 

• routakerros ohenee 

• ilman suhteellinen kosteus lisääntyy hieman 

• pilvisyys lisääntyy ja auringonsäteily vähenee  

• tuulet voimistunevat hieman ja suunta muuttuu 

lännenpuoleisemmaksi 
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 vähemmän muutoksia kuin talvella 

• lämpötila kohoaa, mutta vähemmän kuin talvella 

• helteet lisääntyvät 

• rankkasateet voimistuvat 

• sadepäivien määrä ja poutajaksojen pituus eivät 

keskimäärin juurikaan muutu, mutta 

• vaihtelevuus vuodesta toiseen voi lisääntyä 

• lämpimämmässä ilmastossa haihtuminen lisääntyy 

(sataako riittävästi?) 

SUOMEN ILMASTO MUUTTUU 
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Kasvihuonekaasut 
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MAAPALLON LÄMPÖTILAAN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  
Ilmastoa muuttavat tekijät = säteilypakote  
 

Muutokset vuodesta 1750 vuoteen 2012. 
 

• hyvin todennäköisesti ihmisen toiminta on     

vuodesta 1750 lähtien aiheuttanut noin 

+2,29 W/m2 suuruisen lämmittävän 

säteilypakotteen 

• Pakote on voimistunut 43% sitten vuoden 

2005 

• Tämä yhteisvaikutus on huomattavasti 

suurempi kuin auringon  säteilymuutoksien 

aiheuttama noin +0.12 W/m2 
 

 Ilmaston lämpeneminen johtuu       

ihmisen toiminnasta! 

27.3.2014 



CO2 MÄÄRÄ ILMAKEHÄSSÄ 

27.3.2014 27 

Nyt 



CO2:n JA METAANIN PITOISUUDET 

+ 38 % 

vs. 1750 

+ 157 % 

vs. 1750 
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SUURIMMAT CO2 PÄÄSTÄJÄT  

Vuonna 2011 CO2 

päästöt olivat koko 

maapallolla 1,4 tC /p 

Asukasta kohden 
 

USA 4,7 tC/p 

EU 27 2,0 tC/p 

Kiina  1,8 tC/p 

Intia  0,5 tC/p 



Vuonna 2011 neljä 
suurinta vastasivat 
62% koko maapallon 
CO2 päästömäärästä 

Kiina  28% 

USA  16% 

EU 27  11% 

Intia  7% 

SUURIMMAT CO2 PÄÄSTÄJÄT  



CO2:n POISTUMINEN ILMAKEHÄSTÄ 
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…ei spesifistä poistumisaikaa! 



Ilmaston merkitys 

yhteiskunnan 

kehitykselle 
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ILMASTO ON OLLUT MERKITTÄVÄ 

RAJOITE 

• Ihmisyhteisöt yrittävät selviytyä ja vaurastua sään ja 

ilmaston vaihteluista huolimatta 
 

• Vuosisatojen ottelu: Ilmasto vastaan Yhteiskunta 
 

• Riippuvuus paikallisesta ravinnosta ja tarvikkeiden 

tuotannosta  vaikutus elinkeinoihin ja yhteiskuntien 

rakenteisiin 
 

• Kokemus ja perimätieto tärkeitä sään ja ilmaston 

vaihteluihin varauduttaessa 

 



YHTEISKUNNAT KEHITTYVÄT 

 

• Paremmat maatalousmenetelmät ja lajikkeet 

kasvattavat satoja 
 

• Laajamittainen kauppa mahdollistaa ruuan ja 

tuotteiden viennin ja tuonnin  omavaraisuus ei 

enää välttämätöntä 
 

• Vaikutukset yhteiskuntiin kylien ja kaupunkien 

kasvuna 
 

• Kokemuksen ja perimätiedon lisänä koulutus ja 

tekninen osaaminen 



 

 

 
KAIKKI YHTEISÖT EIVÄT 

MENESTY 

• On olemassa näyttöä yhteiskunnista jotka ovat 

romahtaneet. Jared Diamondin mukaan 

romahduksen yleissyynä on ympäristöongelmat: 

kestämätön maatalous, vesiongelmat, ym. 

• Mayat; Pääsiäissaarten, Pitcairnin ja Henderson-

saarten yhteisöt; Pohjois-Amerikan Anasazit; 

Grönlannin viikingit  
 



Ihminen muuttaa ympäristöään 

• Ihmisen toiminnan seurauksena suoria paikallisen 
tason vaikutuksia ympäristöön on kertynyt niin 
paljon, että ne aiheuttavat epäsuorasti jo 
globaalitason vaikutuksia 
 

• Epäsuoria globaalitason vaikutuksia on syntynyt, 
kun ihmisen toiminta muuttaa energian virtausta 
ekosysteemien läpi 



Ihminen muuttaa biosfääriä 

 
• Ihminen aiheuttaa biosfääriin nopeamman ja 

suuremman muutoksen kuin mitä jääkauden 
päättyminen aiheutti 

 

• Kriittisiä tekijöitä ovat: 

 väestön kasvu 

 luonnonvarojen kulutus 

elinympäristöjen muutos 

energiantuotanto ja kulutus 

  ilmastonmuutos 

 



Yhteenveto  

• Yhteiskunnat ovat olleet ja ovat edelleen 

haavoittuvia sään ja ilmaston ääritilanteille. 

• Nykyilmaston riskeihin varautuminen auttaa 

sopeutumaan tulevaan ilmastonmuutokseen.    

• Säähavaintoihin perustuvat tilastot tarjoavat tietoa 

lähivuosille; pidemmälle ulottuvissa tarkasteluissa 

on syytä yrittää arvioida muutokset sään ja 

ilmaston ääritilanteiden esiintymisessä. 



Odotettavissa olevat muutokset ilmastossa ja 

yhteiskunnassa vaativat toimia: 

 Arviota ilmastonmuutoksesta alueellisesti 

 Sopeutumista (suunnittelu, teknologiat) 

 Ilmastonmuutoksen hillintää 

kasvihuonekaasupäästöjä rajoittamalla ja 

kulutusta hillitsemällä 

 

Yhteenveto  



MITÄ VOIT TEHDÄ? 
 

• Ilmakehän kannalta vain CO2 päästöjen 
määrällä on merkitystä. Tämä olisi otettava 
huomioon päätöksenteossa! 

• Vaikuta ostopäätöksillä  

• Tarkista tuoteselosteet  

• Voit vaikuttaa myös työsi kautta 

• Tee pysyviä päätöksiä joita voit vaivatta 
noudattaa 

 



lea.saukkonen@fmi.fi 


