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Muutamme ilmastoa

Esipuhe
Ilmastonmuutoksessa on aina oma osuutensa luonnon tuotta malla 
vaihtelevuudella, mutta ihmisen osuus siinä on tullut yhä merkitse-
vämmäksi. Ilmastonmuutoksen syyt ja erityisesti ihmisen vaikutus 
ovat olleet alan tutkijoiden tiedossa vuosikymmenien ajan. Viimeisten 
noin kymmenen vuoden ajan aihepiiri on noussut yhä enemmän ylei-
sen mielenkiinnon ja ajoittain kiihkeänkin keskustelun kohteeksi.  

Ilmastonmuutoksen englanninkielinen vastine Climate change esiin-
tyy internetissä noin 40 miljoonaa kertaa, mikä kertoo sen, että kiinnos-
tus ilmastollisiin kysymyksiin on maailmanlaajuista. Ilmastonmuutos 
koskee meitä kaikkia kaikkialla maapallolla: me itse muutamme ilmas-
toa päästämällä ilmakehään yhä kasvavia määriä kasvihuonekaasuja ja 
pienhiukkasia.

Tämän kirjan tarkoituksena on välittää suurelle yleisölle Ilmatie-
teen laitoksen tutkijoiden omaksumaa tieteellistä tietoa ilmastonmuu-
toksesta ja sen syistä ymmärrettävässä muodossa.

Kirjan sisältö perustuu osittain kirjoittajien omiin tutkimustulok-
siin, osittain alan muuhun tutkimukseen ja muun muassa vuonna 2007 

Ilmastonmuutos ei ole uusi asia. Kasvihuoneilmiön voimistumisen seurauksia 
havainnol listettiin jo vuoden 1968 Mitä-Missä-Milloin -kirjassa.



ilmestyneeseen Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
julkaisemaan laaja-alaiseen ilmastoraporttiin. 

Kirjan työstämisen on tehnyt toimituskunta, johon on kuulunut 11 
Ilmatieteen laitoksen tutkijaa (luettelo s. 228). Lisäksi arvokasta apua 
kirjan valmistusvaiheessa ovat antaneet Ilmatieteen laitokselta apulais-
meteorologi Pirkko Karlsson, erikoissuunnittelija Pentti Pirinen,  tutki-
musavustaja Jaakko Forsius, tarkastaja Aulis Peltomaa ja viestintäpääl-
likkö Eeva-Kaisa Heikura. Merkittävän panoksen kirjan sisältöön ovat 
antaneet myös Karttakeskuksen kustannuspäällikkö Markus Hotakai-
nen ja graafinen suunnittelija Jiipee Mattila. Kaikille heille parhaimmat 
kiitokset.

Kirjassa on tarkastelun kohteena muun muassa maapallon kasvi-
huonekaasut, ilmastojärjestelmät ja kuinka ilmasto on muuttunut tähän 
asti menneisyydestä nykyaikaan. Ilmastomallien antamien tulosten 
perusteella käsitellään maapallon tulevaa ilmastoa ja erityisesti miten 
se tulee muuttumaan Suomessa. Jäätiköiden ja valtamerien muutok-
set saavat oman tarkastelunsa samoin kuin auringon säteilyvaihteluiden 
osuus ilmastonmuutoksessa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niiden 
yhteiskunnalliset seuraamukset ovat myös esillä.

Kirjoittajat ovat päätyneet muun muassa seuraaviin johtopäätöksiin: 
kasvihuonekaasujen päästöjä on tehokkaasti rajoitettava, koska hallitse-
mattomasti etenevä ilmastonmuutos aiheuttaa valtavia vahinkoja ja inhi-
millisiä kärsimyksiä elinolosuhteiden muuttuessa lähivuosista tuleviin 
vuosikymmeniin. Toisaalta kaikkein tiukimmistakin päästörajoituksista 
huolimatta edessä on väistämättä melkoinen ilmastonmuutos, johon 
yhteiskuntien on sopeuduttava. Muutos koettelee pahiten kehittyviä 
maita, jotka muutenkin joutuvat usein kamppailemaan toimeentulo-
mahdollisuuksien alarajoilla. Nämä eivät ole omilla toimillaan aiheut-
taneet ilmastonmuutoksesta kuin pienen osan, mutta joutuvat eniten 
kärsimään sen haitallisista vaikutuksista.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan vakavin haaste.

Helsingissä, Maailman ilmatieteen päivänä 23.3.2008

Heikki Nevanlinna
Päätoimittaja

Esipuhe
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Luku 1: 

Ilmakehä ja ilmasto

Sää vaihtelee päivästä toiseen. Välillä on kuumaa, välillä paleltaa. Jos-
kus sataa ja myrskyää, sitten on taas heikkotuulista poutasäätä.

Kun tarkastellaan jonkun alueen sään vaihteluita riittävän kauan, 
useita vuosikymmeniä, sääolojen tilastollisessa käyttäytymisessä alkaa 
ilmetä selvää säännönmukaisuutta. Vaikka esimerkiksi tammikuun 
kes kilämpötila vaihtelee vuodesta toiseen suuresti, näistä keskilämpö-
tiloista laskettu pitkäaikainen keskiarvo, esimerkiksi 30 vuoden mit-
tainen, vaihtelee ajan kuluessa paljon vähemmän. Tällaiseen pitkään 
jaksoon nimittäin mahtuu jo jokseenkin tasapuolisesti sääoloiltaan eri-
tyyppisiä vuosia: kylmiä ja lämpimiä, runsas- ja vähäsateisia jne.

Tietyn paikan säätilojen pitkäaikaista tilastollista käyttäytymistä 
kutsutaan paikkakunnan ilmastoksi. Tutuimpia ilmastoa kuvaavia tun-
nuslukuja ovat erilaiset keskiarvot, kuten keskilämpötila, keskimää-
räinen sademäärä jne. Keskimääräisen tilan lisäksi ilmastoa luonneh-
dittaessa on tärkeää tarkastella myös sääsuureitten vaihtelevaisuutta: 
keskihajontoja, ääriarvoja ym. Sivulla 11 on laatikkotekstissä esitetty 
joukko keskeisiä tunnuslukuja, joitten avulla esimerkkipaikkakunnan 
ilmastoa voidaan kuvata.

Maapallon eri alueitten ilmastoon vaikuttavat mm. auringon sätei-
lyn jakautuminen maapallolla, ilmakehän koostumus, merien ja man-
tereitten sijainti ja kasvillisuus.

Ilmakehän koostumus

Ilmakehä on kaasuseos, josta on tunnistettu useita tuhansia eri kaasuja. 
Jos vesihöyryä ei oteta huomioon, ilmakehän koostumus on suunnilleen 
sama Maan pinnalta noin 80–100 km korkeudelle. Tästä ns. kuivasta il-
masta typpi (N2) ja happi (O2) yhdessä muodostavat yli 99 tilavuuspro-
senttia. Loppuosa koostuu kemiallisesti reagoimattomista jalokaasuista 
ja suuresta joukosta ns. hivenkaasuja. Hivenkaasujen määrä ilmakehäs-
sä on hyvin pieni, mutta silti monet niistä ovat tavattoman tärkeitä. Esi-
merkiksi vihreät yhteyttävät kasvit eivät tulisi toimeen ilman hiilidioksi-



Typpi (N2) 78,08 %

Happi (O2) 
20,95 %Jalokaasut

Argon (Ar) 0,93 %
Neon (Ne) 0,00182 %
Helium (He) 0,00052 %
Krypton (Kr) 0,00011 %
Ksenon (Xe) 0,00001 %

Hivenkaasuja (pitoisuudet v. 2005)
Hiilidioksidi (CO2) 0,038 %
Metaani (CH4) 0,00017 %
Dityppioksidi (N2O) 0,00003 %
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dia (CO2), sillä ne käyttävät tätä kaasua kasvunsa raaka-aineena. Hapen 
kolmiatominen muoto, otsoni (O3), taas estää tappa van vaarallista au-
ringon lyhytaaltoista ultraviolettisäteilyä pääsemästä maan pinnalle. 
Valtaosa meitä suojelevasta otsonista leijailee ylhäällä stratosfäärissä, 
15–25 km korkeudella. Alailmakehässä samainen ot so ni on eläville 
olennoille myrkyllistä jo varsin pieninä pitoisuuksina. Otsoni jos mikä 
on todellinen hivenkaasu: jos kaikki ilmakehän otsoni tuotaisiin maan-
pinnalle, muodostuisi siitä vain noin 3 mm paksuinen kaasukerros.

Vesihöyryn ja otsonin määrät vaihtelevat 
suuresti ilmakehän eri osissa, joten niitä ei 
ole otettu mukaan taulukkoon. Pitoisuudet 
on ilmaistu tilavuusprosentteina.

Kuva 1.1 Ilmakehän koostumus

Yllämainittujen kaasujen ohella ilmakehässä on vaihtelevia määriä 
vesihöyryä. Ylemmissä ilmakerroksissa ja talvisin napaseudulla ilma 
on yleensä kylmää ja pystyy sisältämään vesihöyryä vain mitättömän 
vähän. Kosteilla trooppisilla alueilla vesihöyryn määrä voi maanpinnan 
lähellä olevissa ilmakerroksissa olla 4 % tai enemmänkin.

Ilmakehä ei kuitenkaan ole pelkkää kaasua. Siellä on myös pilviä, 
jotka koostuvat pienistä vesipisaroista ja jääkiteistä. Lisäksi ilmassa lei-
juu erilaisia pienhiukkasia, kuten tuulen pinnalta irrottamaa pölyä ja 
metsäpaloista peräisin olevaa tuhkaa ja nokea. Pienhiukkasia syntyy 
luonnossa myös esimerkiksi meriveden suolapärskeistä sekä kasvien 
tuottaessa siitepölyä ja itiöitä. Tiheästi asutuilla alueilla huomattavia 
määriä pienhiukkasia muodostuu teollisuuden, energiantuotannon ja 
liikenteen aiheuttamista päästöistä.

Muitten tärkeitten ominaisuuksiensa lisäksi vesihöyry ja useat 
hivenkaasut aiheuttavat yhdessä ilmakehän kasvihuoneilmiön (luku 3). 
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Tietyn paikkakunnan ilmaston luonnehtimiseksi käy
tetään yleensä 30 vuoden pituista jaksoa. Tämä jakso 
on riittävän lyhyt, jotta ilmasto ei vielä ehdi muuttua 
sen kuluessa merkittävästi. Toisaalta jaksoon mah
tuu niin paljon vuosia, että esimerkiksi joku yksit
täinen poikkeuksellisen sateinen vuosi ei enää näy 
kovin voimakkaasti koko ajanjakson keskimääräi
sessä sademäärässä.
 Tuoreimmat ilmastotilastot on laadittu jaksolle 
1971–2000. Kuvissa oikealla on esitetty tämän jak
son kuukausikeskilämpötilat ja sademäärät Jyväsky
lässä. 
 Keskimäärin vuoden lämpimin kuukausi Jyväs ky
lässä on heinäkuu, jolloin keskilämpötila on 16,0 °C. 
Kylmintä taas on helmikuussa, keskilämpötila – 8,7 °C. 
Koko vuoden keskilämpötila on 2,9 °C. Sateita saa
daan eniten elokuussa (88 mm) ja vähiten helmikuussa 
(31 mm), koko vuoden aikana yhteensä 638 mm.
 Hellepäiviä, jolloin vuorokauden ylin lämpötila on 
korkeampi kuin 25 °C, on Jyväskylässä vuodessa 
keskimäärin 13 kpl. Auringonpaisteesta saadaan vuo
den mittaan nauttia keskimäärin 1 611 tuntia. Yleisin 
tuulen suunta on talvisin etelä, kesällä luode.
 Pelkät keskimääräisolot eivät kuitenkaan yksin 
anna täydellistä kuvaa paikkakunnan ilmastosta, vaan 
tärkeää on myös tietää, miten suuria vaihteluita 
suureitten arvoissa esiintyy. Vaihtelevuutta voi
daan kuvata keskihajonnan tai ääriarvojen avulla. 
Esimerkiksi elokuun sademäärän keskihajonnaksi 
vuosina 1971–2000 saadaan 45 mm. 
 Toisin kuin keskiarvoja ja hajontoja laskettaessa, 
ääriarvoja etsittäessä kannattaa tutkia mahdollisim
man pitkiä havaintoaikasarjoja. Lyhyestä havainto
sarjasta ei nimittäin välttämättä saada kiinni jotakin 
kiinnostavaa harvinaista ääritilannetta, esimerkiksi 
tulvia aiheuttavaa rankkasadetta. Siksi ääriarvoja 
etsittäessä otetaan huomioon kaikki havainnot vuo
desta 1900 lukien.
 Lämpimin yksittäinen kuukausi Jyväskylässä oli 
sotavuoden 1941 heinäkuu, jonka keskilämpötilaksi 
muodostui 20,8 °C. Vastaavasti kylmin kuukausi 
oli vuoden 1987 tammikuu, keskilämpötila –21,6 °C. 
Yksittäisten päivien mitatut äärilämpötilat vaihte
levat vielä paljon kuukausikeskilämpötiloja enem
män. Korkein lämpötila, 35,0 °C, mitattiin Jyväsky

lässä 9.7.1914, alhaisin –38,5 °C kahtena eri päivänä: 
3.2.1966 ja 8.1.1987. Eniten vettä yhdessä vuorokau
dessa (86,2 mm) satoi elokuun 21. päivänä vuonna 
1926. Lumipeite taas oli paksuimmillaan 24.2.1953, 
jolloin lunta oli 105 cm.

Ilmastoa kuvaavia tunnuslukuja
Esimerkkinä Jyväskylän ilmasto

Vuoden eri kuukausien keskilämpötilat (ylempi 
kuva) ja sademäärät (alempi kuva) Jyväskylässä 
kauden 1971–2000 keskiarvona.

keskilämpötilat

sademäärät



12 Muutamme ilmastoa

Kasvihuoneilmiön ansiosta maapallon pinnalla vallitsee elämän esiin-
tymiselle suotuisa lämpötila. 

Ilmakehän kemiallinen koostumus ei ole aina ollut sama kuin 
ny kyään. Typpi on ollut ilmakehän tärkein kaasu lähes alusta pitäen, 
mutta happea ilmakehässä ei ollut alun alkaen juuri lainkaan. Happea 
tosin alkoi muodostua ensimmäisten yhteyttävien yksisoluisten kas-
vien, käytännössä merilevien, yleistyessä jo 2–3 miljardia vuotta sitten. 
Varsin kauan tämä happi kuitenkin kului meriveteen liuenneen raudan 
ja manneralueitten rautamalmien hapettamiseen. Vasta 400–600 mil-
joonaa vuotta sitten ilmakehän happipitoisuus nousi lähelle nykyistä 
tasoaan, kun yhteyttävien maakasvien kehittyminen nopeutti hapen 
tuotantoa.

Ilmakehän happipitoisuuden noustessa myös otsonikerros vah-
vistui, ja samalla väheni pinnalle pääsevän kovan ultraviolettisäteilyn 
määrä. Tämä paransi maalla elävien kasvien ja eläinten elinmahdolli-
suuksia oleellisesti ja joudutti niitten kehittymistä. Voidaan siis ajatella, 
että maakasvit loivat itse itselleen (ja sivutuotteena eläimillekin) suo-
tuisat elinolosuhteet tuottamalla happea ilmakehään.

Eri geologisina kausina, miljoonien vuosien kuluessa, myös ilma-
kehän hiilidioksidipitoisuus on vaihdellut, ja pitkiä aikoja se on ollut 
nykyiseen nähden moninkertainen. Hiilidioksidin määrää ovat sää-
delleet toisaalta hiilidioksidin vapautuminen syvältä maan uumenista, 
toisaalta hiilidioksidin sitoutuminen tiettyjen mineraalien rapautumi-
seen. Myös kasvit ovat sitoneet hiilidioksidia eri aikoina vaihtelevasti. 
Kuitenkin kaikkina aikoina hiilidioksidin ja muitten kasvihuonekaasu-
jen pitoisuus on ollut sellainen, että maan pinnalla lämpötila on pysy-
nyt elämän kehittymisen edellyttämissä rajoissa.

Aivan viime aikoina ihmiskunta on noussut tärkeimmäksi ilma-
kehän koostumuksen muuttajaksi. Nopeasti lisääntyvät päästömme 
ovat nostaneet ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden suuremmaksi kuin 
kertaakaan ainakin miljoonaan vuoteen. Luonnon omiin aikataului-
hin verrattuna muutos on ollut ainutlaatuisen nopea. Viimeksi kulu-
neen sadan vuoden aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kohon-
nut yhtä paljon kuin viime jääkauden loppuvaiheessa 6000 vuodessa. 
Monien muittenkin kasvihuonekaasujen pitoisuudet ovat nousseet 
kiihtyvällä vauhdilla. Kasvihuoneilmiön voimistuminen uhkaa tulevai-
suudessa nostaa maapallon keskilämpötilaa huomattavasti ja samalla 
aiheuttaa monenlaisia häiriöitä maapallon ilmastossa.
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Ilmakehän kerrokset

Ilmakehästä erotetaan perinteisen ajattelutavan mukaan erilaisia ker-
roksia, sfäärejä. Kerrosjaottelu perustuu lämpötilan muutoksiin maan-
pinnalta ylöspäin mentäessä. Yleensä lämpötila muuttuu tietyssä sfää-
rissä yhteen suuntaan, kun noustaan ilmakehässä ylöspäin.

Kerroksien rajapinnalla on vaihettumisalue, paussi, jossa lämpöti-
lan muutos kääntyy toiseen suuntaan.

Ilmakehän alin kerros on nimeltään troposfääri. Se ulottuu leveys-
asteesta riippuen 7–17 km korkeuteen maanpinnalta (kuva 1.3). Tro-
posfäärissä lämpötila laskee ylöspäin siirryttäessä tyypillisesti noin 
7 °C kilometriä kohden. Troposfääri päättyy tropopaussiin, josta alkaa 
stratosfääriksi kutsuttu kerros. Tropopaussin korkeudella lämpötila on 
tyypillisesti noin –50 °C. Stratosfäärissä lämpötila nousee vähitellen ja 
on korkeimmillaan noin 50 km korkeudessa, missä se on vain hieman 
pakkasen puolella. Stratosfäärin suhteellisen korkea lämpötila johtuu 
otsonista, joka imee lähes kaiken auringon lähettämän lyhytaaltoisim-
man ultraviolettisäteilyn ja samalla lämmittää voimakkaasti ympäröiviä 
ilmakerroksia.

Stratosfääri päättyy noin 50 km korkeudella sijaitsevaan stratopaus-
siin. Sen yläpuolelta alkaa mesosfääri, jossa lämpötila taas laskee ylös-
päin mentäessä tasaisesti aina sadan pakkasasteen vaiheille. Mesosfäärin 
yläosissa, noin 80 km korkeudella, ilmakehän kemiallinen koostumus 
alkaa vähitellen muuttua siten, että keveämpien kaasujen osuus kasvaa 
raskaampien jäädessä vähemmistöön. Auringon lyhytaaltoinen säteily 
imeytyy siellä voimakkaasti esimerkiksi happimolekyyleihin. Lämpö-
tila kohoaa mesosfäärin yläpuolisessa kerroksessa muutaman sadan 
kilometrin matkalla jopa tuhansiin asteisiin. Kerrosta nimitetään ter-
mosfääriksi, joka siis on ikään kuin kuuma verho maapallon ilmake-
hän yllä. Ilman tavattoman pienestä tiheydestä johtuen lämpöenergian 
määrä on termosfäärissä kuitenkin hyvin vähäinen. Jos siellä tuikkaisi 
kätensä ulos avaruusaluksen ikkunasta, ei käsi suinkaan kärvenny vaan 
pikemminkin jäätyy, sillä lämpösäteily vie raajasta paljon enemmän 
lämpöä kuin mitä ohuen ohuesta ilmasta johtuu tilalle.

Ilmakehän lämpötila siis vaihtelee eri tavalla ilmakehän eri kerrok-
sissa. Ilman tiheys ja paine sen sijaan alenevat korkeuden kasvaessa jat-
kuvasti. Noin 6 km korkeudessa paine on pienentynyt maanpinnalla 
vallitsevasta arvostaan jo puoleen. Stratopaussin korkeudella paine on 

troposfääri

stratosfääri

mesosfääri

termosfääri
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Kuva 1.2 Ilmakehän rakenne



Luku 1: Ilmakehä ja ilmasto 15

maanpinnan tasoon verrattuna enää noin tuhannesosa. Mesosfäärin 
huipulle tultaessa paine on pudonnut vielä tästä sadasosaan. Käytän-
nössä siellä vallitsee siis jo kohtalaisen hyvä tyhjiö.

Noustaessa maanpinnalta noin 80 km korkeuteen ja siitä ylöspäin 
ilmakehässä alkaa esiintyä myös merkittäviä määriä sähköisesti varat-
tuja vapaita elektroneja ja ioneja. Niitä syntyy auringon korkeaenergi-
sen lyhytaaltosäteilyn irrottaessa elektroneja molekyyleistä. Kyseistä 
aluetta kutsutaan ionosfääriksi. Siellä ilmakehän ainesosien liikkeisiin 
ja ilman koostumukseen vaikuttavat olennaisesti maapallon magneetti-
set ja sähköiset voimat, joiden vaikutuksesta yläilmakehään syntyy ava-
ruussääksi kutsuttu tila (luku 6).

Ionosfäärin yläpuolella termopaussin jälkeen on eksosfääri (500– 
1 000 km). Siellä yksittäisten atomien ja molekyylien lämpöliike on 
usein niin nopeaa, että hiukkaset voivat sinkoutua avaruuteen pois maa-
pallon vetovoiman vaikutuspiiristä. Siitä tuleekin etuliite ”ekso” (Ex = 
pois).

Ilmakehän kaikkein uloin kerros on magnetosfääri, joka ulottuu 
kym menientuhansien kilometrien etäisyydelle maapallosta. Magneto-
sfäärin ominaisuuksia säätelevät auringosta sinkoutuvat sähköisesti 
varautuneet hiukkaset, joista käytetään nimitystä aurinkotuuli. Magne-
tosfääri osaltaan suojelee ilmakehää molekyylien kaikkoamiselta ava-
ruuteen. Aurinkotuulen nopeasti (200–500 km/s) kiitävät hiukkaset 
voisivat nimittäin viedä mukanaan ilmakehän kaasuja, mutta magne-
tosfääri suojaa ilmakehää näiltä hiukkasilta.

Ilmakehän sisältämästä massasta valtaosa sijaitsee kerroksessa, joka 
ulottuu noin 10 km korkeudelle maanpinnalta. Tätä kerrosta yhdessä 
valtamerien ja maankuoren pintakerroksen kanssa voidaan nimittää 
elokehäksi eli biosfääriksi, koska lähes kaikki maapallolla tavattavat elä-
mänmuodot ovat siellä. Kyseessä on koko maapallon kokoon suhteutet-
tuna äärimmäisen ohut kerros, vain noin 0,3 % planeettamme säteestä.

Ilmakehän yleinen kiertoliike

Ilmakehässä vallitsevat virtaukset vaikuttavat voimakkaasti siihen, mil-
lainen ilmasto missäkin päin maapalloa vallitsee. Erityisesti sateitten 
jakauma määräytyy pitkälti ilmakehän pystysuuntaisten virtausten 
perusteella. 

eksosfääri

magneto-
sfääri

biosfääri

ionosfääri
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Kun ilma virtaa ylöspäin kohti alhaisempaa ilmanpainett a, ilma laa-
jenee ja fysiikan lakien mukaan samalla jäähtyy. Se ei enää kykene pitä-
mään kaikkea sisältämäänsä vesihöyryä kaasumaisessa olomuodossa, 
vaan osa vedestä tiivistyy ja sataa alas. Vastaavasti alaspäin virratessaan 
ilma puristuu kokoon ympäröivän paineen kasvaessa. Puristuessaan 
pienempään tilavuuteen ilma lämpenee ja samalla ilman suhteellinen 
kosteus alenee. Vallitseva laskeva ilmavirtaus tuo siis alueelle kuivan 
ilmaston.

Ilmakehän erityyppisten virtausmuotojen perimmäinen voiman-
lähde on auringon säteily. Olennaista virtausten synnylle on, ett ä 
au rin gon lämpö ei jakaudu maapallolla tasaisesti. Eniten auringon läm -
pö ener giaa saa päiväntasaajan seutu. Siellä lämmin ilma pyrkii nouse-
maan ylöspäin, ja näihin nouseviin ilmavirtauksiin liitt yy voimak kaita 
kuurott  aisia sateita. 

Kohoavaa ilmaa korvaamaan virtaa alailmakehässä molemmilta 
pallonpuoliskoilta ilmaa kohti päiväntasaajaa. Maapallon pyörimisestä 
aiheutuva coriolisvoima pyrkii kääntämään virtausta pohjoisella pal-
lonpuoliskolla oikealle, eteläisellä vasemmalle. Näin syntyvät matalien 
leveysasteitt en koillis- ja kaakkoispasaatit (kuva 1.3). Ylemmissä ilma-
kerroksissa ilma virtaa päiväntasaajalta poispäin, laskeutuen alas sub-
trooppisilla alueilla 20.–30. leveyspiirin vaiheilla. Näillä leveysasteilla 
esiintyy pysyviä korkeapaineita, ja laajoilla alueilla ilmasto on kuiva. 
Voimakkaimman auringonpaisteen alue siirtyy vuodenajan mukaan, 
kesällä pohjoiseen, talvella etelään. Samassa tahdissa liikkuu myös tro-

Kuva 1.3 Ilmakehän yleinen kiertoliike 
 ja tuulivyöhykkeet
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piikin nousuvirtausalue sateineen. Niinpä matalilla leveysasteilla kesä 
on sateinen ja talvi kuiva.

Keskileveysasteilla tuuli puhaltelee keskimäärin lännen tai lounaan 
puolelta. Ilmanpaine on matalimmillaan 60. leveyspiirin vaiheilla. 
Täältä se jälleen nousee kohti napoja, ja korkeilla leveysasteilla tuuli 
käy keskimäärin idän tai koillisen suunnalta. Troposfäärin yläosassa 
keskimääräinen virtaus käy kaikkialla tropiikin ulkopuolella lännestä 
itään; voimakkaimmillaan se on 10–15 km korkeudessa. Keski- ja kor-
keilla leveysasteilla, toisin kuin tropiikissa, päivittäiset säät ovat kuiten-
kin hyvin vaihtelevia liikkuvien matala- ja korkeapaineitten vuorotel-
lessa keskenään. 

Edellä esitetty virtausjakauma pätee vain tarkasteltaessa kunkin 
leveyspiirivyöhykkeen keskiarvoa. Merivirrat, mantereitten ja merien 
sijainti, vuoristot yms. aiheuttavat huomattavia poikkeamia vyöhyk-
keen keskimääräisistä oloista. Esimerkkinä tästä on Aasian monsuuni. 
Talvisin tälle maapallon suurimmalle mantereelle syntyy kylmä korkea-
paine. Tällöin Itä- ja Etelä-Aasiassa puhaltavat viileät ja kuivat pohjois- 
ja itätuulet. Kesällä taas kosteat merelliset virtaukset tuovat samoille 
alueil le runsaita sateita.

Maapallon ilmastovyöhykkeet

Maapallon ilmastovyöhykkeitten sijainti (kuva 1.4) voidaan ymmärtää 
ilmakehän yleisen kiertoliikkeen perusteella. Päiväntasaajan läheiset 
trooppisten sademetsien alueet, mm. Aasian kaakkoispuolinen saa-
ris to, Amazon-joen laakso Etelä-Amerikassa ja Keski-Afrikka, kuu lu-
vat ympäri vuoden nousevan ilmavirtauksen alueeseen. Näillä alueil-
 la saadaan siis runsaasti sateita kaikkina vuodenaikoina. Siirrytt äessä 
vähän kauemmaksi päiväntasaajalta saavutaan savanni-ilmas ton alueel le. 
Siellä kesän nousevat ilmavirtaukset antavat sateita, mutta talvisin ollaan 
laskevan virtauksen vaikutuspiirissä ja sää on kuivaa. Vielä etääm mälle 
päiväntasaajalta mentäessä sadekausi lyhenee ja vuotuinen sademäärä 
pienenee. Näin vähäinen sademäärä ei riitä pitämään hengissä kuin 
kituliasta pensaskasvillisuutta, ja tällaista ilmastovyöhykettä kut su taan 
pensasaroksi tai puoliaavikoksi. Kun tästä siirrytään vielä kauemmaksi 
päiväntasaajasta, tullaan alueelle, minne trooppiset nousevat ilmavirtauk-
set eivät enää kesälläkään yllä. Ollaan päädytty autiomaahan, missä 
ilmasto on lähes sateeton ympäri vuoden.



Trooppisten sademetsien alueet
Runsaasti sateita

Savanni-ilmasto
Kesäisin sateita, talvisin kuivaa

Aroilmasto
Kuivuuden takia niukkaa kasvillisuutta

Aavikkoilmasto
Lähes sateeton ympäri vuoden

Lämpimänlauhkea ilmasto
Välimeren tyyppinen ilmasto, kuivat kesät

Lämpimänlauhkea ilmasto
Kuivatalvinen monsuuni-ilmasto

Kosteanlauhkea ilmasto
Ei kuivaa kautta

Kylmätalvinen ilmasto
Talvisin pakkasta

Tundrailmasto
Tundra, kylmä kasvillisuusvyöhyke

Jäätikköilmasto
Ikuinen pakkanen, napajää
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Kuva 1.4 Maapallon ilmastovyöhykkeet

Kouluesimerkki trooppisen alueen ilmastovyöhykkeistä on näh-
tävissä Afrikassa. Kongo-joen alueen sademetsien pohjoispuolella on 
ensiksi savannivyöhyke ja siitä pohjoiseen Sahelin puoliaavikko. Sahe-
lin pohjoispuolella levittäytyy laaja Saharan autiomaa. 

Monilla alueilla Sahelissa sataa itse asiassa suunnilleen yhtä paljon 
kuin Suomessakin, 400–700 milliä vuodessa. Afrikan kuumuudessa 
vettä kuitenkin haihtuu aivan eri malliin kuin viileässä pohjolassa. 
Tämä meidän lämpötiloissamme varsin ihanteellinen sademäärä riittää 
siten juuri ja juuri puoliaavikon tai kuivan savannin kasveille.

Etelä-Amerikassa ja Aasiassa ilmastovyöhykkeitten jakauma ei ole 
yhtä selväpiirteinen kuin Afrikassa. Muun muassa vuoristot ja vuo-
denajoittain vaihteleva monsuunikiertoliike vaikuttavat sademäärien 
maantieteelliseen jakaumaan. Etelä-Amerikan länsirannikko Pohjois-
Chilestä Peruun on autiomaata. Näitä rannikoita viilentää Humbold-
tin merivirta, jonka päällä lepäävä kylmä raskas ilmakerros estää nou-
sevien ilmavirtausten ja sateitten synnyn. Pohjois-Chile onkin kuivin 
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kolkka maapallolla, vaikka paradoksaalisesti Etelä-Amerikka keskimää-
rin on maanosista sateisin. 

Kesäisin koko trooppinen ilmavirtausjärjestelmä siirtyy pohjoi-
selle pallonpuoliskolle, ja laskevat ilmavirtaukset ulottuvat Välimeren 
alueelle saakka. Siellä kesät ovatkin hyvin kuivia. Muualla Euroopassa 
esiintyy matalapaineita kesälläkin ja sateita saadaan keskimäärin koh-
tuullisesti. Talvisin nämä matalapaineet sateineen yltävät myös Etelä-
Eurooppaan ja pohjoisimpaan Afrikkaan, missä siis talvella on sade-
kausi.

Välimeren alueen tyyppistä ilmastoa sateisine talvineen ja kuivine 
kesineen esiintyy monessa muussakin paikassa maapallon subtrooppi-
silla ilmastovyöhykkeillä, eritoten mantereitten länsireunoilla: Keski-
Chilessä, Afrikan eteläkärjessä, Etelä- ja Lounais-Australiassa ja Kali-
forniassa Yhdysvaltain länsirannikolla. 

Trooppisten ja subtrooppisten alueitten ulkopuolella lämpötila on 
käytännön elämän kannalta tärkeämpi kuin sademäärä. Koska keskile-
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Lämmin vesi

Kylmä vesi

Nouseva virtaus Laskeva virtaus

veysasteilla tuulet puhaltavat yleisimmin lännestä itään, mantereitt en 
länsiosissa ilmasto on merellinen. Esimerkiksi Länsi-Euroopassa talvet 
ovat leutoja ja vuoristoalueita lukuun ott amatt a enimmäkseen lumett o-
mia. Euroopan ilmastoa lauhdutt aa länsituulten lisäksi Pohjois-Atlan-
tin lämmin merivirta.

Mannerten keski- ja itäosissa valtamerien lämmitt ävä vaikutus ei 
enää tunnu, ja siellä vuodenaikojen lämpötilaerot ovat suuria. Hyvin 
mantereinen ilmasto vallitsee esimerkiksi Siperiassa, missä kylmim-
millä alueilla pakkasta on talvisin keskimäärin 40–50 astett a, mutt a 
lyhyt kesä on kuitenkin lämmin.

Tarpeeksi kaukana pohjoisessa ja etelässä on kesälläkin niin kyl-
mää, ett eivät metsät pysty siellä kasvamaan. Alue onkin puutonta tund-
raa. Kaikkein kylmimmillä alueilla kesät ovat niin hyisen koleita, ett ei 
talven aikana kertynyt lumipeite ehdi sulaa ennen syksyä. Kun lunta 
näin kertyy yhä paksummalti vuodesta toiseen, alimmat lumikerrok-
set tiivistyvät vähitellen jääksi. Grönlantiin ja Etelämantereelle on tällä 
tavoin muodostunut monikilometrisiä mannerjäätiköitä.

El Niño -ilmiö

Päiväntasaajan lähialueilla lämpimien ja viileämpien alueitt en välille 
pyrkii syntymään ns. suora kiertoliike: nousevaa virtausta lämpimillä, 
laskevaa virtausta suhteessa kylmemmillä alueilla (kuva 1.5). Tyynen 

Kuva 1.5 Kiertoliike päiväntasaajalla. Lämpötilapoikkeama vyöhyke-
 keskiarvosta Tyynen valtameren alueella
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valtameren alueella, missä lämpötilaero meren länsi- ja itäosien välillä 
on suuri, tällainen kiertoliike on erityisen voimakas. Suurimman osan 
ajasta meren pintalämpötila on päiväntasaajavyöhykkeellä korkein 
Indonesian lähett yvillä. Näille alueille pyrkii siis syntymään nousevia 
ilmavirtauksia ja niihin liitt yen runsaita sateita. Vastaavasti valtameren 
itäosissa, Etelä-Amerikan rannikon edustalla, syvyyksistä kohti pintaa 
tunkeutuva kylmä vesi pitää pintalämpötilan matalana. Siellä esiintyy 
laskevaa ilmavirtausta ja sadett a saadaan paljon vähemmän. Perun ran-
nikolla ilmasto-olot ovat suorastaan aavikkomaisen kuivat.

Pystyliikkeisiin liitt yy Tyynen valtameren alueella troposfäärin 
yläosissa lännestä itään, alhaalla taas idästä länteen suuntautuva ilma-
virtaus. Pinnalla puhaltava itätuuli pitää lämpimän pintaveden meren 
Aasian puoleisella rannikolla (kuva 1.6, yläkuva), ja syvemmältä nous-
sut kylmä vesi hallitsee Etelä-Amerikan puoleisia merialueita. Tyynen 

Huomaa, että 
myös meren 
pinnan korkeus 
vaihtelee tilanteissa 
tyypillisesti 5–20 cm

Kuva 1.6Tuulen vaikutus Tyynen valtameren pinnalla 
lepäävän lämpimän veden virtauksiin

normaalitilanteessa

El Niñon vallitessa La Niñan vallitessa
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valtameren pintalämpötilat ja ilmakehän kiertoliike siis pitävät toisiaan 
hengissä: toisaalta kiertoliikkeen olemassaolo johtuu veden lämpimyy-
destä meren länsiosissa ja kylmyydestä itäosissa, toisaalta pintatuulet 
pitävät yllä tätä lämpötilaeroa. Tuulijakaumaan liitt yen ilmanpaine on 
päiväntasaajan lähellä Tyynen valtameren itäosissa korkeampi kuin 
länsiosissa.

Joinakin vuosina trooppisen Tyynen valtameren virtausolot häiriin-
tyvät. Jos valtameren itä- ja länsiosien välinen ilmanpaineen ero syystä 
tai toisesta heikkenee, heikentyy myös alatroposfäärin itävirtaus. Hei-
kentynyt itävirtaus ei enää jaksa painaa lämmintä pintavett ä entisellä 
teholla kohti Aasian puoleista rannikkoa (kuva 1.6, vasen alakuva), jol-
loin pintaveden lämpötila valtameren keski- ja itäosissa nousee. Meren 
länsi- ja itäosan lämpötilaeron pieneneminen puolestaan heikentää 
ilmavirtausta edelleen, mikä taas on omiaan pienentämään lämpötila-
eroja ja niin edelleen. Valtameren pintalämpötila nousee näin muuta-
man kuukauden kuluessa voimakkaasti. Samalla kun kiertoliike heik-
kenee, Indonesian alueen sateet vähenevät, mutt a vastaavasti Tyynen 
valtameren keski- ja itäosissa saadaan vett ä taivaalta tavallista enem-
män. Tällaista poikkeamaa kutsutaan El Niño -ilmiöksi.

Darwinissa (Pohjois-Australiassa) ja muualla maapallolla mitattujen pintapaineen 
vuotuisten keskiarvojen välinen korrelaatio. Korrelaatio kertoo tässä kahden ilmiön 
esiintymisen samanaikaisuudesta. Mikäli vaihtelut sattuvat täysin samaan tahtiin, 
korrelaatio on +1. Jos vaihtelut ovat vastakkaisia, korrelaatio on –1; toisistaan täy-
sin riippumattomille ilmiöille korrelaatio on 0.

Kuva 1.7 a

Korrelaatio tarkoittaa kahden muuttujan välistä riippuvuus suhdetta
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El Niñolle vastakkaista virtauspoikkeamaa kutsutaan La Niñaksi. 
Nimitykset ovat peräisin espanjan kielestä: El Niño tarkoitt aa poika-, 
La Niña tytt ölasta. Alkujaan kutsutt iin El Niñoksi joulun eli Jeesuksen 
syntymäjuhlan tienoilla Perun rannikolla joka vuosi satt uvaa pintave-
den tilapäistä lämpenemistä. 

La Niñan vallitessa ilmakehässä kiertoliike on epätavallisen voima-
kas, ja voimistuneet itätuulet pitävät yllä hyvin voimakasta lämpötila-
eroa valtameren länsi- ja itäosien välillä (kuva 1.6, oikea alakuva). Täl-
löin trooppisella Tyynellä valtamerellä koetaan tavallista vilpoisempia 
ja kuivempia säitä, mutt a vastaavasti Indonesiassa saadaan sateita sitä-
kin runsaammin.

El Niñoon liitt yvä Tyynen valtameren ympäristössä esiintyvä 
ilmanpaineen heilahtelu opitt iin tuntemaan jo toistasataa vuott a sitt en. 
Hildebrandsson-niminen tutkija havaitsi jo vuonna 1897, ett ä Austra-
lian Sydneyn ja Argentiinan Buenos Airesin ilmanpaineitt en välillä val-
litsee selvä negatiivinen korrelaatio. Kun painehavaintoja saatiin enem-
män, todett iin, ett ä varsinkin päiväntasaajan seudulla hyvin laajojen 
alueitt en paineet olivat yhteydessä toisiinsa (kuva 1.7 a). Vasta paljon 
myöhemmin, 1960-luvulla, oivallett iin paineen vaihteluitt en liitt ymi-
nen trooppisen Tyynen valtameren pintalämpötilojen heilahteluihin 
(kuva 1.7 b).

Kuva 1.7 b

El Niñolle vastakkaista virtauspoikkeamaa kutsutaan La Niñaksi. El Niñolle vastakkaista virtauspoikkeamaa kutsutaan La Niñaksi. 
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El Niñoja satt uu varsin epäsäännöllisesti muutaman vuoden välein, 
ja kerran synnytt yään ilmiö kestää yleensä vuoden tai pari. Hyvin voi-
makas El Niño koett iin mm. vuosina 1972–73, 1982–83 ja 1997–98.

El Niño -ilmiö vaikutt aa monin tavoin ympäristöön ja ihmisten 
hyvinvointiin. Esimerkiksi vuoden 1997–98 voimakkaan El Niñon 
aikana kuivuus aiheutt i laajoja metsäpaloja Indonesiassa ja Brasiliassa. 
Osissa Australiaa koett iin ankara kato. Runsaat, yllätt ävät sateet taas 
aiheutt ivat pahoja tulvia mm. Somaliassa ja Perun rannikolla, missä 
ilmasto on yleensä varsin kuiva. Perun edustalla nousee normaali-
oloissa pintaan viileää ja ravinteikasta vett ä meren syvemmistä kerrok-
sista, mikä tarjoaa elannon valtaisille kalaparville. El Niñon vallitessa 
tämä vuo ehtyy, ja alueen kalastajat ja merilinnut näkevät nälkää. Myös 
trooppisten pyörremyrskyjen esiintyminen riippuu meren pintaläm-
pötilasta, joten El Niño -vuosina näitä myrskyjä saatt aa esiintyä sellai-
sillakin alueilla, missä niihin ei normaalisti ole totutt u.

El Niño ei vaikuta sääoloihin vain trooppisella Tyynellä valtame-
rellä, vaan se heijastuu laajalti eri puolille maapalloa. Selvimpiä vai-
kutukset ovat matalilla leveysasteilla; mm. Intiassa ja Etelä-Amerikan 

Ilmiöt esiintyvät joinakin vuodenaikoina El Niñon kanssa joko samana 
vuonna tai sitten seuraavana vuonna.

Kuva 1.8 El Niñoon liittyviä sääilmiöitä eri puolilla maapalloa

poikkeuksellisen sateista

poikkeuksellisen kuivaa

poikkeuksellisen lämmintä
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pohjoisosissa sataa El Niño -vuosina tavallista vähemmän. Länti sellä 
pallonpuoliskolla, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, ilmiön vaiku tukset 
tuntuvat selvinä myös korkeammilla leveysasteilla. Euroopan sää-
oloissa El Niño ei kovinkaan paljoa näy, joskin tästä eri tutkijoitten 
näkemykset hiukan vaihtelevat.

El Niño -ilmiöön liittyviä sääilmiöitä eri puolilla maailmaa on esi-
tetty kuvassa 1.8. Sään oikut eivät kylläkään toistu täysin samanlaisina 
kerrasta toiseen, ja erityisesti kauempana Tyynestä valtamerestä olo-
suhteet voivat olla eri kerroilla erilaisia.

Erilaiset epäsuorat ilmastohistoriaa valottavat tiedot (Perun vuoris-
tojäätiköistä poratut vanhat jääkerrokset, pohjoisamerikkalaisten puit-
ten vuosirenkaat, Tyynen valtameren saarten korallikerrostumat, tiedot 
Niilin tulvista ym.) antavat aiheen olettaa, että El Niñoja on maapal-
lolla esiintynyt kauan, ainakin tuhansia vuosia. Ilmiön esiintymistiheys 
ja voimakkuus ovat sen sijaan saattaneet aikojen kuluessa vaihdella.

Pohjois-Atlantin värähtely

Suomen sääolojen kannalta erittäin tärkeä ilmakehässä esiintyvä vaih-
teluilmiö on Pohjois-Atlantin värähtely (lyhenteenä käytetty NAO 
tulee englanninkielisestä ilmaisusta North Atlantic Oscillation). Tämä 
ilmiö vaikuttaa säihimme todella voimakkaasti, etenkin talvella.

Keskimääräisen ilmanpaineen kartalla esiintyy talvisin matala-
paine Islannin tienoilla ja korkeapaine Azorien saariryhmän lähetty-
villä. Pohjois-Atlantin värähtelyllä tarkoitetaan näitten painekeskusten 
voimakkuuksien vaihtelua. Kun ilmanpaine on Islannin tienoilla poik-
keuksellisen matala, Azorien korkea on samanaikaisesti yleensä taval-
lista voimakkaampi, ja Pohjois-Atlantin alueella länsituulet ovat voi-
makkaita (kuva 1.9). Voimistunut länsivirtaus tuo Länsi-Eurooppaan 
leutoa merellistä ilmaa, ja samanaikaisesti Grönlannissa ja Kanadan 
itäosissa palellaan kylmän arktisen ilman kourissa. Värähtelyn ollessa 
päinvastaisessa vaiheessaan sekä Islannin matala että Azorien korkea 
ovat heikkoja. Tällöin länsivirtaus puhaltelee tavallista hiljaisemmin. 
Euroopassa vallitsee tavanomaista kylmempi talvisää, mutta Atlantin 
länsirannikolla on kohtuullisen leutoa. 

Grönlannissa liikkuneet tanskalaiset lähetyssaarnaajat huomasi-
vat jo 1700-luvulla, että talven ollessa Grönlannissa poikkeuksellisen 
kylmä oli emämaassa Tanskassa samanaikaisesti leutoa. Vastaavasti 
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keskimääräistä leudomman talven satt uessa 
Grönlantiin Tanskassa oli pakkasia. Lämpö-

tilapoikkeamien yhteys il manpaineen maan-
tieteellisen jakauman vaihteluihin oivallett iin 

sekin jo 1800-luvun loppupuolella.
Värähtelyn voimakkuuden ja sen vaiheen mitt ana käy-

tetään Pohjois-Atlantin värähtelyn indeksiä. Eri tutkijat ovat antaneet 
indeksille hieman erilaisia määritelmiä. Yleisimmin indeksi lasketaan 
kahden havaintoaseman ilmanpaineen avulla: toinen asema sijaitsee 
Islannissa, toinen Azoreilla tai Lounais-Euroopassa. Kuvassa 1.10 on 
esitett y Portugalin ja Islannin paine-eron perusteella laskett u indeksin 
arvon vaihtelu talvisin 1800-luvun jälkipuolelta nykypäivään.

Kuvan 1.10 mukaan Pohjois-Atlantin värähtelyn indeksin suurin 
positiivinen arvo saavutett iin vuonna 1989. Tuolloin varsinkin loppu-
talvi oli Suomessa aivan poikkeuksellisen leuto. Esimerkiksi helmikuu 
oli sekä Helsingissä ett ä Oulussa peräti seitsemän astett a tavanomaista 
lämpimämpi.

Värähtelyn indeksin arvo ei tietenkään pysy samana tai edes saman-
merkkisenä koko talvea, vaan se vaihtelee päivästä toiseen säätilan 
mukaan. Esimerkiksi indeksin keskimääräinen positiivinen arvo jona-
kin talvena tarkoitt aa, ett ä kyseisenä vuonna voimakkaita länsivirtauk-
sia on esiintynyt tavallista useammin.

Värähtelyn indeksissä nähdään myös pitempijaksoisia vaihteluita. 
Varsinkin 1990-luvulla indeksin arvo oli enimmäkseen positiivinen, 
mikä selitt ää Pohjois-Euroopan talvien leutoutt a. 1960-luvulla indeksi 
taas oli useimpina vuosina negatiivinen. Erityisesti tuon vuosikym-
menen loppupuolella meillä oli monta tavanomaista kylmempää tal-
vea peräjälkeen. Pitempiaikaisia poikkeamia indeksissä on esiintynyt 
aiemminkin, esimerkiksi 1900-luvun alku oli voimakkaitt en länsivir-
tausten aikaa.

Pohjois-Atlantin värähtely vaikutt aa sääoloihin myös Etelä-Euroo-
passa. Siellä valtaosa sateista saadaan talvisin. Kuitenkin korkean indek-

Kaavamainen esitys Pohjois-Atlantin värähtelyyn liit-
tyvistä ilmanpaineen, tuulien ja lämpötilan poikkea-
mista värähtelyn ollessa positiivisessa vaiheessa. Tuuli 
puhaltaa nuolten osoittamalla tavalla likimain pai-
neen samanarvonkäyrien suuntaisesti.

Kuva 1.9
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sin talvet, jotka kuvan 1.9 mukaan ovat Euroopan eteläosissa korkeapai-
neisia, tapaavat olla siellä tavallista kuivempia ja matalan indeksin talvet 
vastaavasti sateisia. Värähtelyn korkean indeksin vallitessa itäisellä Väli-
merellä ja Lähi-idässä taas tuulet puhkuvat voitt opuolisesti pohjoisesta ja 
siellä tällaiset talvet ovat yleensä suhteellisen kylmiä.

Pohjois-Atlantin värähtely lienee suurelta osin ilmakehän sisäinen 
ilmiö. Kuitenkin on mahdollista, ett ä myös Atlantin valtameren pintaläm-
pötilan vaihtelut saatt avat vaikutt aa ilmiöön. Tähän viitt aa ainakin se, ett ä 
indeksin arvolla on ajoitt ain ollut taipumusta pysyä samanmerkkisenä 
useita vuosia peräkkäin.

Monien tutkijoitt en mielestä Pohjois-Atlantin värähtely on osa isom-
paa ilmiötä, arktista värähtelyä. Arktisessa värähtelyssä napa-alueen ja kes-
ki leveysasteitt en ilmanpaineet vaihtelevat vastakkaisessa vaiheessa koko 
pohjoisella pallonpuoliskolla. Värähtelyn indeksin ollessa positiivinen 
ilmanpaine on napaseudulla tavallista alhaisempi ja keskileveysasteilla 
korkeampi. Tällöin länsituulet puhaltavat ympäri leveyspiirin tavallista 
voimakkaammin. Vastaavasti arktisen värähtelyn indeksin ollessa ne ga-
tiivinen länsituulet jäävät heikoiksi. Ilmiö näkyy maan pinnan ohella myös 
ylempänä ilmakehässä, aina stratosfäärissä asti.

Eteläisillä napaseuduilla esiintyy vastaava ilmiö, jota kutsutaan antark-
tiseksi värähtelyksi.

Kuva 1.10Portugalin ja Islannin ilmanpainepoikkeamien perusteella laskettu Pohjois-Atlantin
värähtelyn indeksi talvisin (joulu–maaliskuussa) vuosina 1864–2007 (sini–punainen 
käyrä) ja indeksin tasoitettu aikasarja (musta viiva). Indeksin positiivinen arvo ilmaisee 
Pohjois-Atlantin länsivirtauksen olleen voimakas, negatiivinen arvo heikko.
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Luku 2: 

Havaintotietoa ilmastosta 
ja sen vaihteluista

Tieto ilmaston tähänastisesta muuttumisesta perustuu ilmakehästä, 
meristä ja jäätiköistä eri puolilta maapalloa tehtyihin mittauksiin. Ilma-
kehän fysikaalista tilaa luonnehtivia suureita ovat esimerkiksi ilman 
lämpötila, paine ja kosteus, auringon säteilyn määrä, tuulen suunta ja 
nopeus sekä sademäärä. Erityyppisiä säähavaintoasemia, joilla mita-
taan näitä suureita (tai osaa niistä) maan pinnalta käsin, on pelkästään 
Suomen alueella lähes 500 (kuva 2.1). Paitsi maan pinnalta, mittaus-
tietoja tarvitaan myös ilmakehän eri kerroksista aina stratosfääriin asti, 
koska ilmastonmuutos ilmenee eri tavoin ilmakehän eri osissa. Suo-
messa tällaisia ilmakehän luotaushavaintoja tehdään kolmella paikka-
kunnalla: Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä. Tärkeää on myös 
mitata kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten pitoisuuksia (luku 3), 
jotta voitaisiin ymmärtää ilmastonmuutoksen syitä.

Meristä mitataan mm. meriveden lämpötilaa ja suolapitoisuutta eri 
syvyyksillä sekä meren pinnan korkeutta. Myös merivirtojen ja meren 
jääpeitteen muutoksia on seurattava. Jäätiköitten tilavuuden muutos 
vaikuttaa suoraan meren pinnan korkeuteen, ja tämän vuoksi tarvitaan 
mittaustietoja jäätikköjen paksuuden ja laajuuden muutoksista. Man-
nerjäätikköjen syvemmistä kerroksista saadaan tietoa menneitten aiko-
jen ilmastosta.

Säähavainnoista ilmastonmuutostiedoksi

Pitkän ajan kuluessa esiintyneitten ilmastonmuutosten seuraamisessa 
arvokkaimpia havaintosarjoja ovat pitkät, vuosikymmenestä toiseen 
samalla paikalla jatkuneet mittaukset. Suomessa pisimmät havain-
tosarjat ovat peräisin Helsingistä, missä lämpötilaa on mitattu kat-
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keamatta aina vuodesta 1828 lähtien. Turussa mittauksia kyllä teh-
tiin jo 1700-luvulla, mutta kaupungin palo 1800-luvun alussa lopetti 
nämä mittaukset pitkäksi aikaa. Pitkien havaintojaksojen aikana lait-
teet yleensä vaihtuvat, havaintotekniikka kehittyy eikä mittauksia 
tehdä aina samoina kellonaikoina. Myös havaintopaikan lähiympäris-
tön pienilmasto voi muuttua esimerkiksi rakentamisen tai kasvillisuu-
den muuttumisen tähden. Vanhoilla säähavaintoasemilla havaintojen 
tekopaikkakin on saattanut vaihtua useita kertoja. Tällaisten muutos-
ten takia esimerkiksi asemalla mitattu lämpötila voi nousta tai laskea, 
vaikka laajemmalla alueella mitään todellista muutosta ei olisikaan 
tapahtunut. Pitkät havaintosarjat täytyykin aina yhtenäistää, eli mitta-
ustekniikan, mittauspaikan ja ympäristön muuttumisesta aiheutuneet 
häiriöt täytyy korjata laskennallisesti. Vasta näitten korjausten jälkeen 
havaintosarjassa esiintyvät muutokset pitkän ajan keskiarvoissa kerto-
vat todellisista ilmastollisista muutoksista.

Tunnetuin pitkiä lämpötilan havaintoaikasarjoja sotkeva häiriöte-
kijä on kaupunkien lämpösaarekeilmiö. Ilmiö johtuu siitä, että kaupun-
gin kivierämaassa lämpötila on yleensä korkeampi kuin ympäröivällä 

Suomen säähavaintoasemaverkko 
vuoden 2007 lopussa

Punaisella on merkitty luotaus-
asemat. Keltaiset ovat automati-
soituja asemia, siniset sääasemia, 
mustat ilmastoasemia ja valkoi-
set sadeasemia. Noin 90 % sää-
havainnoista on automaattisia.

Kuva 2.1



Kaisaniemen havaintoaseman 
sääkojuja Helsingissä. Asema 

automatisoitiin vuonna 2008.
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maaseudulla, missä mm. veden haihtuminen kasveista viilentää ilmaa. 
Kaupungin kasvaessa lämpötilaero kaupungin ja maaseudun välillä 
suurenee. Esimerkiksi Helsinki on kasvanut säähavaintoaseman toi-
minta-aikana 1800-luvun alkupuolelta nykypäivään pikkukaupungista 
metropoliksi. Osa havaintoasemalla tänä aikana mitatusta lämpötilan 
noususta johtuu siis lämpösaarekkeen voimistumisesta.

Onneksi vakavimmat mittausaikasarjojen häiriötekijät, mukaan 
lukien lämpösaarekeilmiön vaikutus, osataan nykyisin selvittää var-
sin tarkkaan tilastollisia keinoja käyttäen. Menetelmä perustuu eri ase-
mien havaintosarjojen vertailuun, ja toimii sitä paremmin mitä useam-
pia havaintoasemia toistensa läheisyydessä on. Vaikka varsin monet 
pitkään toimineet havaintoasemat sijaitsevatkin kasvavien kaupunkien 
vaikutuspiirissä, lämpösaarekeilmiö ei siksi aiheuta suurtakaan virhettä 
koko maapallon lämpötilan muutoksia laskettaessa. Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) tutkijat arvioivat, että ilmiöstä joh-
tuva epävarmuus laskettaessa koko maapallon manneralueitten keski-
lämpötilassa sadan vuoden aikana tapahtuneita muutoksia olisi noin 
0,06 °C, eli kertaluokkaa pienempi kuin havaittu muutos (luku 5). 
Merialueitten lämpötilamittauksia lämpösaarekeilmiö ei luonnollises-
tikaan häiritse lainkaan.

Kuva 2.2
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Perinteisiä maanpinta-säähavaintoja tehtäessä lämpö- ja ilmankos-
teusmittarit sijoitetaan havaintokojuun (kuva 2.2), josta niitä luetaan 
useita kertoja vuorokaudessa. Nykyisin Suomessa ja monissa muissa 
edistyneissä maissa automaatit (kuva 2.3) ovat korvanneet valtaosan 
havainnontekijöistä, ja havaintojen käsittely tapahtuu tietokoneella.

Eri puolilla maapalloa, sekä maalla että merellä, tehtyjä lämpöti-
lahavaintoja on koottu tietokantoihin tutkijoitten käytettäväksi. Näit-
ten tietojen perusteella voidaan mm. arvioida maapallon keskiläm-

pötilan vaihteluita vuodesta 1850 
nykypäivään. Muista sääsuureista, 
kuten ilmanpaineen jakaumasta, 
sademää ristä ja lumipeitteestä, luo-
tettavat aikasarjat ovat koko maapal-
lon mittakaavassa selvästi lyhyem-
piä. Nykyäänkään havaintoasemia 
ei ole kaikilla maailman alueilla riit-
tävästi, mutta onneksi satelliiteista 
tehtävät mittaukset paikkaavat auk-
koja.

Paitsi maan pinnalta, säähavain-
totietoa tarvitaan myös ylemmistä 
ilmakerroksista. Tä mä on mahdol-
lista esimerkiksi radioluotaimien 
avulla (kuva 2.4). Radioluotain mit-
taa ilman lämpötilaa ja kosteutta, ja 
lähettää tiedot maan pinnalla ole-
vaan vastaanottimeen radiosignaa-
lin välityksellä. Kun mittalaite nou-
see vetyä sisältävään luotauspalloon 

kiinnitettynä ylöspäin, saadaan säätietoja eri korkeuksilta ilmakehästä. 
Pallo ajelehtii ilman virtausten mukana, joten pallon liikkeitä seuraa-
malla saadaan selville myös tuulet eri kor keuksilla.

Ilmastomuuttujia voidaan siis mitata suoraan paikan päältä, kuten 
lämpötilaa havaintokojuissa tai radioluotaimien avulla, mutta myös 
kaukomittauksina satelliiteista käsin. Lämpötila ilmakehän eri kerrok-

Edellinen aukeama: Automaattinen säähavaintoasema 
mittaamassa säätilaa Etelämantereen jäälakeudella

Kuva 2.3

Kuva 2.4

Luotauspallon lähtö automaattikontista Jokioisissa 
26.9.2007. Pallo nostaa radioluotaimen korkeuksiin 
mittaamaan mm. lämpötiloja eri korkeuksilta ilma-
kehästä. Radioluotaimia on käytetty jo 1930-luvulta 
lähtien, ja tuosta ajasta tekniikka on kehittynyt mel-
koisesti. Ensimmäisiä toimivia radioluotaimia kehit-
teli suomalainen professori Vilho Väisälä, ja hänen 
perustamansa yritys Vaisala OYj on nykyisin yksi suu-
rimpia radioluotaimien, automaattisten säähavain-
toasemien ja monien muidenkin mittalaitteitten val-
mistajia maailmassa.
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sissa saadaan silloin selville ilmakehän lähettämästä mikroaalto- ja infra-
punasäteilystä. Samalla tulee tietoa myös ilman kosteudesta, pilvistä ja 
sateista sekä monenlaista tietoa maan pinnalla vallitsevista oloista, esi-
merkiksi kasvillisuudesta ja lumipeitteestä.

Satelliittimittausten etuna on, että ne antavat nopeasti tietoa laa-
joilta alueilta ja eri korkeuksilta. Yksittäisen satelliitin toiminta-aika 
on kuitenkin melko lyhyt, yleensä korkeintaan viiden vuoden luokkaa. 
Mittaavan satelliitin vaihtuminen aiheuttaa havaintoaikasarjaan epäyh-
tenäisyyttä. Yhdistelemällä eri aikoina (osittain limittäin) toimineitten 
satelliittien tietoja on kuitenkin luotu yhtäjaksoinen ilmakehän lämpö-
tilan muutosten tietokanta vuodesta 1979 lähtien.

Meristä tietoa saatavilla niukemmin

Säätietoja tarvitaan monilla elämän alueilla, esimerkiksi meri- ja ilma-
liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi. Sen tähden ilmakehästä on 
tehty säännöllisiä havaintoja jo pitkään. Kuten edellä kerrottiin, näitä 
samoja säähavaintotietoja voidaan hyödyntää myös ilmaston muuttu-
mista tutkittaessa.

Merissä tällaista kattavaa rutiinihavaintojen verk koa ei ole ollut. 
Toki meren pinnalta veden lämpötiloja on mitattu varsin yleisesti jo 
1800-luvulta lähtien, lähinnä kuitenkin rannikoilla ja kauppalaivojen 
vilkkaimmin liikennöimillä alueilla. Näitä tietoja on hyödynnetty mm. 
maapallon keskilämpötilan ajallisia vaihteluita selvitettäessä. Viime 
vuosien ja vuosikymmenien aikana satelliittimittaukset ovat antaneet 
yhä tarkempaa tietoa mm. meren pinnan lämpötiloista ja jääpeitteen 
laajuudesta.

Pinnanalaisten vesikerrosten oloja on viime vuosikymmeniin asti 
mitattu lähinnä vain tutkimusmielessä. Toiminnassa ei ole ollut ilma-
kehän radioluotauksia vastaavia päivittäisiä rutiinihavaintoja tekevää 
järjestelmää. Satelliititkin näkevät valtameristä vain pinnan, sen tosin 
varsin hyvällä tarkkuudella, mutta pinnan alta ne eivät pysty antamaan 
tietoa. Syvistä vesikerroksista saadaan siksi tietoa vain sieltä, missä pai-
kan päällä mittaavat laitteistot ovat toiminnassa. Ilmakehässä ja meren 
pinnalla satelliittimittaukset taas täydentävät havaintoverkkoa anta-
malla tietoa myös mittausasemien välisiltä alueilta.

Meriveden lämpötilaa ja suolapitoisuutta eri syvyyksillä voidaan 
mitata meren pohjaan ankkuroitujen mittausjärjestelmien avulla. Meri-
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virtojen nopeuksia mitataan seuraamalla ajelehtivien poijujen liikkeitä 
satelliitt ien avulla tai käytt ämällä kaikuluotaustekniikkaa, joko pinnalta 
tai pohjalta käsin. Nämä uudet mitt ausjärjestelmät ovat tulleet käyt-
töön varsin myöhään. Siksi ilmastotutkijoita kiinnostavia pitkiä aika-
sarjoja ei vielä ole ehtinyt kertyä.

Merien massa on valtavasti suurempi kuin ilmakehän: jo kymme-
nen metrin paksuinen vesikerros painaa yhtä paljon kuin maan pin-
nalta ilmakehän ylärajoille ulott uva ilmapylväs. Lisäksi veden läm-
mitt äminen vaatii massayksikköä kohti nelinkertaisen määrän lämpöä 
ilmaan verratt una. Siksi merien kyky varastoida lämpöä on aivan eri 
luokkaa kuin ilmakehän. Vaikka havaintotiedot ovatkin niukahkoja, 
IPCC:n laskelmien perusteella näytt ää joka tapauksessa ilmeiseltä, ett ä 
valtaosa viimeaikaiseen ilmaston lämpenemiseen liitt yvästä lämpö-
energian lisääntymisestä maapallolla on päätynyt nimenomaan valta-
meriin (luku 9).

Meren pinnan korkeutt a on mitatt u suurissa satamakaupungeissa 
kauan, Hollannissa jo 1600–1700-luvun taitt eesta lukien. Näistä tie-
doista ei kuitenkaan ole helppoa päätellä maailmanlaajuista meren pin-
nan korkeutt a. Ensinnäkään meren pinta ei ole aivan tasainen, vaan 
tuulen ja ilmanpaineen vaihtelut aiheutt avat siihen pieniä korkeus-

Maailmanlaajuista merenpinnan korkeutta laskettaessa käytettyjen veden 
korkeuden mittausasemien sijainnit vuosina 1900–1999

Kuva 2.5

Perustuu IPCC:n aineistoihin
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eroja. Näin ollen meren pinnan korkeus jossakin yksittäisessä pisteessä 
voi vaihdella aivan eri tavoin kuin koko maapallon keskiarvo. Toiseksi 
rannikkoalueilla maa yleensä joko vajoaa tai nousee. Esimerkiksi Perä-
meren alueella maa kohoaa lähes metrin sadassa vuodessa, jolloin ran-
nikolta asiaa katsoen meren pinta näennäisesti laskee.

Vasta 1800-luvun loppupuolelta lähtien rannikoilla tehtyjä meren-
pinnan korkeusmittauksia on ollut käytettävissä niin paljon, että maa-
ilmanlaajuisia merenpinnan korkeuden muutoksia on ollut mahdol-
lista arvioida. Siitä eteenpäin mittausasemia on tullut lisää (kuva 2.5), 
ja näin maailmanlaajuiset muutoksetkin on voitu määrittää tarkemmin. 
1990-luvulla tiedon laatu parani aivan oleellisesti uusien erittäin tark-
kojen satelliittimittausten ansiosta.

Jäätiköitä tutkitaan sekä pinnalta että sisältä

Meriveden pinnan korkeuden ohella satelliitit pystyvät mittaamaan 
varsin tarkkaan myös jäätikön pinnan korkeuksia. Seuraamalla vuo-
desta toiseen korkeuden muutoksia eri puolilla jäätikköä saadaan sel-
ville, miten jäätikön tilavuus muuttuu. Jos jäätikön tilavuuden havai-
taan pienentyvän, tilavuuden muutoksen perusteella voidaan suoraan 
laskea, kuinka paljon kyseisestä jäätiköstä vapautunut vesi on nostanut 
meren pintaa.

Satelliitin mikroaaltosäteilyä mittaavat anturit pystyvät myös erotta-
maan kuivan pakkaslumen nuoskalumesta. Näin saadaan selville, missä 
jäätikön pinnalla esiintyy kesäisin sulamista. Esimerkiksi vuonna 2007 
lumen sulamista havaittiin Grönlannin jäätikön eteläosissa epätavalli-
sen monena päivänä (kuva 2.6). Itse asiassa sulamiskausi on ollut siellä 
aiempaa pitempi kaikkina kesinä vuoden 1997 jälkeen, joskaan edel-
tävinä vuosina poikkeama ei ole ollut yhtä silmiinpistävä kuin vuonna 
2007.

Jäätikön sisältä saadaan tietoa kairaamalla jäähän reikiä ja ottamalla 
niistä jäänäytteitä. Grönlannin ja Etelämantereen jäätiköihin on porattu 
reikiä, joista jotkut ulottuvat jään pohjalle saakka. Lämpötilahistoriaa 
voidaan tutkia happi-isotooppien avulla. Myös eri syvyyksillä vallitse-
vat lämpötilat kertovat kerroksen syntyajan lämpötilailmastosta, jos-
kin vanhemmissa jääkerroksissa pystysuuntaiset lämpötilaerot ovat 
ehtineet vahvasti tasoittua. Jään epäpuhtaudetkin ovat mielenkiintoi-
sia. Runsas pölypitoisuus kertoo ilman olleen jään syntyaikaan sameaa, 
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tulivuoren purkautuessa ilmaan päässyt rikki näkyy jäässä kohonneena 
rikkihappopitoisuutena jne.

Lumen pakkautuessa jääksi lumikiteitten välissä olevasta ilmasta 
osa jää jäätikön sisälle pieninä kuplina. Näistä kuplista saadaan mitat-
tua, kuinka paljon hiilidioksidia, metaania ja monia muita hivenkaa-
suja ilmakehässä on muinoin ollut. Näin on mm. voitu päätellä, että 
viime jääkauden kylmimmän vaiheen aikana noin 20 000 vuotta sitten 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli alle 200 ppm, eli kolmanneksen 
verran alhaisempi kuin jääkauden jälkeisinä aikoina ennen ihmiskun-
nan puuttumista peliin (kuva 2.7, sininen käyrä). Kaiken kaikkiaankin 

Kuva kertoo, kuinka paljon 
enemmän lumen sulamispäi-
viä Grönlannissa oli vuonna 
2007 verrattuna pitkäaikai-
seen ( vuosina 1973–2007) 
keskiarvoon. Joillakin alueil-
la Etelä-Grönlannin sisäosis-
sa sellaisia päiviä, joina lu-
men sulamista havaittiin, oli 
vuonna 2007 jopa 48–60 kpl 
enemmän kuin normaalisti.

Lumen sulaminen Grönlannin jäätikön pinnalla vuoden 
2007 kesäkuukausina satelliittimittausten perusteella

Kuva 2.6 
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hiili dioksidia on ollut ilmassa aina jääkausien aikaan vähän, välikausina 
enemmän. Asiaa pohditaan tarkemmin luvussa 5. Metaanin pitoisuus 
on käyttäytynyt samaan tapaan.

Hapen isotoopit ilmastopäivyrinä

Arvokasta tietoa muinaisista lämpötilan vaihteluista saadaan tutkimalla 
hapen isotooppien määriä eri syvyyksillä valtamerien pohjakerrostu-
missa. Valtaosa maapallolla esiintyvästä hapesta on tavallista kevyttä 
isotooppia, 16O:ta, mutta joukossa on noin 0,2 % raskaampaa muotoa, 
18O-isotooppia. Vesi on vedyn ja hapen yhdiste (H2O), joten hapen 
raskasta isotooppia on mukana suunnilleen edellä mainittu määrä esi-
merkiksi jokaisessa juomassamme vesilasillisessa.

Hapen raskaampaa isotooppia sisältävät vesimolekyylit haihtuvat 
luonnossa hieman laiskemmin ja tiivistyvät hieman herkemmin kuin 
kevyttä isotooppia sisältävät. Ero on suurin matalissa lämpötiloissa. 
Siksi napa-alueilla satavassa vedessä ja lumessa on vähemmän 18O:aa 
kuin lämpimien vyöhykkeitten sateissa, ja merivedessä enemmän kuin 
kummassakaan näistä.

Jääkausien aikana suuria määriä vettä sitoutuu jäätiköihin. Tämä jää 
muodostuu kylmässä ilmastossa sataneesta lumesta, joten jäätiköissä 
raskaan happi-isotoopin osuus on pieni. Vastaavasti raskaan isotoo-
pin osuus kasvaa merissä. Jäätiköitten sulaessa meriin virtaa runsaasti 
sellaista vettä, jossa 18O-isotooppia on vähän. Tällöin raskaan isotoo-
pin osuus merivedessä pienenee. Siten isotooppien määrien suhde 
18O/16O on merivedessä kylminä aikoina suurempi, lämpiminä aikoina 
pienempi. Ero ei ole kovin iso mutta kuitenkin mitattavissa.

Meren eliöt sisältävät myös happea, ja tässä hapessa eri isotooppeja 
on suunnilleen samassa suhteessa kuin ympäröivässä merivedessä. 
Kuoltuaan varsinkin jotkut kalkkikuoriset eliöt vajoavat meren poh-
jalle ja jäävät sinne pohjamudan peittoon. Pohjasedimenttejä kairaa-
malla eliöitten jäänteet voidaan kaivaa esille ja määrittää niistä hapen 
isotooppien suhde. Kun tiedetään sen kerroksen ikä, josta eliöjäännös 
löytyi, saadaan selville hapen isotooppien suhde merivedessä tuona 
aikana, mikä taas kertoo karkeasti maapallolla tuolloin vallinneen läm-
pötilan. Kun tutkitaan riittävän suurta määrää eri-ikäisiä meren pohja-
kerrostumia, saadaan selkeä kuva maapallon lämpötilojen vaihteluista 
eri aikoina.
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Tarkinta tietoa hapen isotooppien suhteen määritys antaa viimeksi 
kuluneitt en satojentuhansien vuosien ilmastosta. Karkeampaa tie-
toa saadaan vanhemmiltakin ajoilta. Loputt oman kauaksi taaksepäin 
meren pohjakerrostumien avulla ei kuitenkaan nähdä, sillä nykykäsi-
tyksen mukaan koko merenpohja uusiutuu muutamien satojen miljoo-
nien vuosien kuluessa mantereitt en liikkumisen vuoksi.

Isotooppien suhteita voidaan mitata myös napajäätiköitt en eri ker-
roksista. Jäätiköitä kairaamalla on onnistutt u löytämään enimmillään 
noin 800 000 vuoden ikäisiä kerroksia. Hyvin kylmissä oloissa muo-
dostuneessa jäässä raskasta isotooppia on vähemmän kuin leudom-
pina aikoina syntyneessä. Happi-isotooppien perusteella laskett u läm-
pötilan vaihtelu Etelämantereella on esitett y kuvassa 2.7 punaisella 
käyrällä. Isotooppien suhde vaihtelee lämpötiloja seuraten myös vuo-
denajoitt ain, jolloin voidaan erott aa talvella ja kesällä syntyneet jääker-
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Jääkausien välisinä ajanjaksoina (nykyisin sekä 125 000, 240 000, 330 000 ja 
440 000 vuotta sitten) lämpötila on ollut suhteellisen korkea ja samanaikaisesti 
hiilidioksidia on ollut ilmakehässä melko paljon. Jääkausien kylmimpien vaiheitten 
aikaan (20 000, 150 000, 260 000 ja 350 000 vuotta sitten) taas on ollut kylmää 
ja samalla hiilidioksidin pitoisuudet alhaalla.

Kuva 2.7
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rokset. Näin voidaan laskea – periaatteessa samalla tavoin kuin puun 
vuosirenkaita ynnäämällä – kunkin jääkerroksen ikä.

Epäsuoraa ilmastotietoa

Lämpötilamittauksia on maapallolla tehty vajaan 300 vuoden ajan 
(tosin vanhemmat mittaukset ovat hajanaisia ja epäluotettavia), sade-
havaintoja joissakin paikoissa kauemminkin. Kaukaisempien aikojen 
ilmastoa voidaan arvioida vain epäsuorasti. Edellä jo mainittiin yhtenä 
tärkeänä keinona hapen isotooppien suhteitten tutkiminen. Sen lisäksi 
käytettävissä on historiallisia tietoja (poikkeukselliset säätapahtumat, 
katovuodet, vesistöjen jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat, kasvien 
viljelyalueet, säästä riippuvista luonnon tapahtumista tehdyt muistiin-
panot), geologisia ja fossiilisia löydöksiä ym.

Useimpien maapallolla nykyisin elävien eläinten ja kasvien tiede-
tään vaativan tietyntyyppistä ilmastoa. Eläinten ja kasvien aikaisempia 
levinneisyysalueita voidaan selvittää maaperästä löytyvien kivettyneit-
ten eliöjäännösten avulla. Märkien soitten hapettomassa ympäristössä 
jopa pieniä siitepölyhiukkasia on säilynyt nykyaikaan. Koska siitepöly 
voi kulkeutua tuulen mukana, saadaan hiukkasia tutkimalla käsitys hie-
man laajemmankin alueen kasvillisuudesta. Puitten vuosirenkaitten 
leveydet kertovat kylmässä ilmastossa kesien lämpötiloista, kuivassa 
ilmastossa sademääristä.

Jäätiköt jättävät maaperään monenmoisia jälkiä: moreenikerroksia, 
siloisiksi hankautuneita kallioita, joista näkyy jään virtaussuunta, vesis-
töjen pohjalle kerrostunutta savea selvine kesä- ja talvikerroksineen, 
jäätikön reunan suuntaan nähden pitkittäisiä ja poikittaisia harjumuo-
dostumia jne. Suomessa näitä jälkiä näkee kaikkialla, onhan maamme 
ollut jäätikön peitossa vielä runsaat 10 000 vuotta sitten. Vuosimiljoo-
nien kuluessa jäätikön synnyttämät kerrostumat kivettyvät, ja näitä 
kivettymiä on säilynyt jopa yli 2 miljardin vuoden takaisten jääkausien 
jäljiltä.
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Luku 3: 

Kasvihuoneilmiö

Kasvihuoneessa lämpötila on paljon korkeampi kuin ulkona, varsin-
kin auringon paistaessa. Auringon säteily läpäisee kasvihuoneen lasi-
katon ja lämmittää huoneessa kasveja, lattiaa ja muita rakenteita, jotka 
puolestaan lämmittävät sisäilmaa. Toisaalta lasikatto läpäisee huonosti 
kasvihuoneen sisältä lähtevää silmin näkymätöntä lämpö- eli infra-
punasäteilyä, jolloin tämän säteilyn mukana kulkeva energia ei juuri-
kaan pääse karkaamaan kasvihuoneesta. Tätä kasvihuoneen lasikaton 
kykyä toimia valikoivana suodattimena – auringon säteily pääsee sisään 
mutta lämpösäteily ei pääse ulos – kutsutaan kasvihuoneilmiöksi (kuva 
3.1). Kasvihuoneen korkea lämpötila selittyy osittain myös sillä, että 
katto estää lämmintä sisäilmaa ja kylmää ulkoilmaa sekoittumasta kes-
kenään. Käsitteenä kasvihuoneilmiö kuitenkin tarkoittaa nimenomaan 
lasikaton kykyä pidättää lämpösäteilyä. 

Luonnollinen ja voimistuva kasvihuoneilmiö

Jo 1800-luvulla tiedemiehet oivalsivat, että maapallon ilmakehä toimii 
kasvihuoneen lasikaton tavoin, päästäen auringosta tulevan säteilyn 
maan pinnalle mutta samalla estäen maapallon lämpösäteilyä karkaa-
masta suoraan avaruuteen. Näin voitiin ymmärtää, miksi maan pinnan 
ja alimpien ilmakerrosten lämpötila on suhteellisen korkea. Ajatuksen 
esitti ensimmäisenä ranskalainen fyysikko ja matemaatikko Joseph Fou-
rier (1768–1830) 1820-luvulla. Ideaa kehittelivät edelleen monet tut-
kijat, mm. ruotsalainen kemisti Svante Arrhenius (1859–1927) aivan 
1800-luvun lopussa. Kyseessä ei siis ole mikään nykypolven tutkijoi-
den keksintö. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ilmasto lämpeni sel-
västi, erityisesti pohjoisilla alueilla. Kasvihuoneilmiön vahvistumista 
pidettiin jo 1930-luvulla yhtenä mahdollisena ehdokkaana lämpene-
mistä selitettäessä. Tuolloin ei tietystikään vielä ollut käytössä ilmas-
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tomalleja, joitt en avulla olisi voitu tutkia kvantitatiivisesti ilmaston 
lämpenemisen syitä.

Maapallolle saapuu keskimäärin noin 340 W/m2 auringon säteilyte-
hoa. Tämä luku on keskiarvo yli koko maapallon, mukaan lukien sekä 
yö- ett ä päiväpuoli ja kaikki leveyspiirit. Todellisuudessa säteilyn määrä 
vaihtelee paikasta toiseen sen mukaan kuinka jyrkässä kulmassa aurin-
gon säteily eri paikoissa maapallon pinnan kohtaa. Auringon säteilystä 
heijastuu takaisin avaruuteen noin 30 %. Loppu 70 % imeytyy pääasi-
assa maahan ja merien pintakerrokseen, osa myös ilmakehään, ja täl-
löin säteilyn energia muutt uu lämmöksi. maapallolla kasvihuoneen 
lasikaton tehtävästä huolehtivat ilmakehän kasvihuonekaasut, joista 
tärkeimpiä ovat vesihöyry ja hiilidioksidi. Nämä kaasut sieppaavat val-
taosan, noin 90 %, maanpinnan ja merien lähett ämästä lämpösätei-
lystä.

Ilman kasvihuoneilmiötä maapallon pintalämpötila olisi noin –18 °C, 
mutt a kasvihuonekaasujen ansiosta tuo lämpötila onkin +15 °C. Luon-
nollisen kasvihuoneilmiön takia saamme siis nautt ia keskimäärin noin 
33 astett a korkeammasta lämpötilasta kuin ilman sitä. Kasvihuoneil-
miö on siten luonnon järjestykseen kuuluva hyvä asia, joka pitää maa-
pallon lämpötilan elämälle suotuisana. Tällä hetkellä ihmiskunta on 

Kuva 3.1 Kasvihuoneilmiön perusajatus

Katto pidättää 
valtaosan ulos 
pyrkivästä 
lämpösäteilystä

Auringon säteily 
pääsee sisään 
lasikaton läpi
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kuitenkin koko ajan nopeasti voimistamassa kasvihuoneilmiötä pääs-
tämällä ilmakehään lisää kasvihuonekaasuja, jotka lämmittävät maa-
palloa. 

Kasvihuonekaasut

Tärkeimmät ilmakehässä luonnostaan esiintyvät kasvihuonekaasut ovat 
vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi 
(N2O) ja otsoni (O3). Ilmakehän valtakaasut typpi (N2) ja happi (O2) 
eivät itse aiheuta kasvihuoneilmiötä. Kasvihuonekaasuilla on molekyy-
lin rakenteesta riippuvia ominaisuuksia, jotka antavat niille kyvyn imeä 
lämpösäteilyä tietyillä aallonpituuksilla, samalla kun ne päästävät lävit-
seen muun säteilyn. Kasvihuonekaasumolekyyli voi muuttaa saamansa 
energian uudelleen säteilyksi, jolloin osa säteilyn energiasta palaa takai-
sin maan pintaa lämmittämään.

Ilmakehän alimmissa kerroksissa voimakkain kasvihuonekaasu on 
vesihöyry, joka yksinään selittää luonnollisen kasvihuoneil miön aiheut-
tamasta lämmönlisästä reilusti yli puolet. Hyvänä kakkosena seuraa hii-
lidioksidi.

Ihmiskunnan päästöt lisäävät ilmakehässä luonnostaan esiintyvien 
kasvihuonekaasujen määrää koko ajan, ja sen lisäksi olemme onnistu-
neet tuottamaan ilmakehään kokonaan uusia, siellä luonnostaan esiin-
tymättömiä kaasuja.

Hiilidioksidi ja hiilen kiertokulku

Hiilidioksidi on ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista ylivoi-
maisesti tärkein. Kuva 3.2 (yläosa) näyttää, miten hiilidioksidin määrä 
ilmakehässä on vaihdellut viimeksi kuluneitten 10 000 vuoden aikana. 
1950-luvulta lähtien tiedot perustuvat suoriin mittauksiin ilmakehästä. 
Sitä varhempien aikojen pitoisuudet on saatu selville analysoimalla jää-
tikköjen sisälle loukkuun jääneitä kaasukuplia, joista hiilidioksidin ja 
monien muittenkin kaasujen määrät voidaan mitata (luku 2).

Hiilidioksidin määrän raju kasvu viimeksi kuluneiden 200 vuo-
den aikana näkyy isommassa kuvassa muutoskäyrän lähes pystysuo-
rana nousuna. Pienemmästä, teollistumisen ajan pitoisuuksia esittä-
västä kuvasta nähdään, että pitoisuus on kasvanut kaikkein nopeimmin 
viime vuosikymmeninä. Hiilidioksidin pitoisuus on noussut teollistu-
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mista edeltävän ajan n. 280 ppm:stä jo yli 380 ppm:ään. Nousua on siis 
noin 35 %. Sitä edeltävän kymmenentuhannen vuoden aikana hiilidi-
oksidipitoisuus vaihteli vain vähän. Vielä kauempana menneisyydessä 
hiilidioksidin määrä on vaihdellut enemmän; viimeisten 650 000 vuo-

den aikana pitoisuus on heilahdellut 180 ja 300 ppm:n välillä 
(kuva 2.7). Nykyinen hiilidioksidipitoisuus on siis huomatta-
vasti tämän ajanjakson luonnollisia vaihtelurajoja korkeampi. 
Miljoonia vuosia sitten pitoisuus on kyllä ollut ajoittain vielä-
kin suurempi. Hiilidioksidipitoisuuden kasvu jatkuu edelleen 
koko ajan, keskimäärin noin 2 ppm:n verran vuodessa.

Valtaosa ihmiskunnan ilmakehään päästämästä hiilidioksi-
dista on peräisin fossiilisten polttoaineitten (mm. öljyn, kivihii-
len ja maakaasun) käytöstä. Toinen pienempi mutta kuitenkin 
merkittävä lähde on maankäytön muuttuminen, ennen kaik-
kea trooppisten sademetsien hävittäminen. Fossiilisista polt-
toaineista peräisin olevat hiilidioksidipäästöt olivat vuosina 
2000–2005 hiileksi muutettuina 7,2 gigatonnia (7 200 000 000 
tonnia) vuodessa. (Päästöjä laskettaessa yksi tonni hiiltä vastaa 

3,67 tonnia hiilidioksidia.) Metsiä hävitettäessä arvioidaan 1990-luvulla 
vapautuneen 0,5–2,7 gigatonnia hiiltä vuodessa. Jälkimmäinen arvio 
on siis melko epätarkka, eikä aivan viime vuosille laskelmaa ole vielä 
saatu valmiiksi.

Luonnossa hiili kiertää koko ajan eri varastojen välillä (kuva 3.3). 
Yhteyttäessään kasvit sitovat hiilidioksidia ilmakehästä, mutta sitoutu-
nut hiili vapautuu jälleen ilmakehään kasvisolujen hengityksessä, kuol-
leitten kasvien maatuessa tai kasveja ravinnokseen käyttäneen eläimen 
uloshengityksessä. Lisäksi suuria määriä hiilidioksidia liukenee vuosit-
tain meriveden ylimpiin kerroksiin, mutta lähes yhtä paljon vapautuu 
meristä takaisin ilmakehään. Hiilen kiertokulku on niin nopeaa, että 
yksittäinen hiilidioksidimolekyyli viipyy ilmakehässä keskimäärin vain 
noin viisi vuotta. Koska valtaosa kasvipeitteen ja meren pintakerrok-
sen sitomasta hiilidioksidista siis kuitenkin palautuu taas kohta takaisin 
ilmakehään, hiilidioksidipäästöjen vaikutusaika ilmakehässä on paljon 
pitempi, jopa satoja vuosia.

Kun ilmaan tuotetaan uutta hiilidioksidia, hiilen luonnollinen kier-
tokulku jakaa tämän lisän ilmakehän, kasvipeitteen ja merien kesken. 
IPCC:n mukaan arviolta 45 % kaikesta siitä hiilidioksidista, jonka 
ihmiskunta on tuprutellut ilmaan 1700-luvulta nykypäivään, on jää-

ppm = tilavuuden 
miljoonasosa

ppb = tilavuuden 
miljardisosa

Nämä yksiköt ker-
tovat samalla kasvi-
huonekaasun mole-
kyläärisen osuuden. 
Esimerkiksi hiilidi-
oksidin pitoisuuden 
ollessa 300 ppm jo-
kaista miljoonaa il-
mamolekyyliä kohti 
ilmassa on 300 hiili-
dioksidimolekyyliä.
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Kuva 3.2

Hiilidioksidin (yläkuva), metaanin (keskimmäinen kuva) ja dityppioksidin (alakuva) pi-
toisuuksien vaihtelu ilmakehässä viimeksi kuluneiden kymmenentuhannen vuoden 
aikana (isot kuvat) sekä vuodesta 1750 nykypäivään (pienet kuvat). Arvot perustu-
vat jäätikkökairausten (harmaat alueet) tuloksiin sekä suoraan ilmakehästä tehtyihin 
mittauksiin. Kunkin kaasun pitoisuuden kasvua vastaava säteilypakote (tarkemmin 
3. luvun loppuolella) on esitetty isojen kuvien oikean reunan asteikolla.

Hiilidioksidin, metaanin ja dityppioksidin 
pitoisuuksien vaihtelu ilmakehässä
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nyt ilmakehään. Noin 30 % hiilidioksidista on päätynyt valtameriin ja 
loput 25 % kasveihin ja maaperään.

Tarkasteltaessa hiilidioksidin imeytymistä valtameriin avainase-
massa ovat yksisoluiset leväkasvit. Yhteyttäessään nämä kasvit ottavat 
merivedestä hiilidioksidia. Kun levä aikanaan kuolee, se alkaa vajota 
syvemmälle mereen. Solun kuoltua varastoitunut hiili hapettuu takai-
sin hiilidioksidiksi, ja tämä siis tapahtuu osittain vasta syvällä meressä. 
Levät siis toimivat eräänlaisena biologisena hiilipumppuna: ne sito-
vat hiilidioksidia meren pintakerroksista ja vapauttavat sitä syvem-
mällä meressä. Nämä syvemmät vesikerrokset eivät ole kosketuksissa 
ilmakehän kanssa, joten sieltä hiilidioksidi ei pysty siirtymään suoraan 
ilmaan. Juuri tämä biologinen pumppu selittää, miksi niin suuri osa hii-
lidioksidista on maapallolla sitoutunut meriin (kuva 3.3). Monet tut-
kimukset viittaavat siihen, että ilmaston lämmetessä meriveden virta-
ukset ja lämpötilat muuttuvat niin, että levien kasvu heikkenisi. Tällöin 
hiilidioksidipumpun teho saattaisi heikentyä, jolloin meret eivät enää 
kykenisi sitomaan hiilidioksidia entiseen malliin.

Myös maaperän ja kasvipeitteen kyky varastoida hiilidioksidia saat-
taa ilmaston lämmetessä heikentyä. Ensinnäkin lämpimässä ilmastossa 

Kuva 3.3  Hiilen kiertokulku maapallolla

Vasen kuva esittää hiilen 
kierto kulkua maa-alueitten 
ja ilmakehän välillä, keskim-
mäinen merien ja ilmakehän 
välillä. Oikeanpuoleisessa 
kuvassa on esitetty met-
sien hävityksestä ja fossiilis-
ten polttoaineitten käytöstä 
vapau tunut hiili 1990-luvulla; 
vuosina 2000–2005 fossiilis-
ten polttoaineitten käyttö oli 
lisääntynyt noin 12 %. Kaikki 
kuvan lukuarvot on esitetty 
hiilen määrinä, yksikkönä 
giga tonni. Esimerkiksi 
ilmakehän hiilimäärä 780 Gt 
(vuoden 2000 tilan ne) vastaa 
hiilidioksidin määränä 2 900 
gigatonnia.

Kasvien 
yhteyttäminen

62 60

Kasvien 
solu-

hengitys

Kuolleitten 
kasvien 

ja humuksen 
lahoaminen

Maa-ainekseen ja 
kasveihin sitoutunut hiili 
2 000


