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Miksi tämä tarkastelu?

Norjan puolella sijaitsevassa Kaarasjoella (saameksi Kárášjohka, norjaksi Karasjok) on 
mitattu lämpötilaa vuodesta 1876 alkaen. Mittauspaikasta on kuvasarja. Sodankylän 
mittaukset aloitettiin virallisesti vuonna 1908, ja epävirallisesti 1901. 

Sodankylä ja Kaarasjoki edustavat Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan pisintä edelleen 
mittauksissa olevaa lämpötilamittaussarjaa. Sodankylän tilastot perustuvat Ilmatieteen 
laitokselta saatuihin tietoihin, mm. täältä ja Kaaresuvannon tiedot ovat peräisin Norjan 
ilmatieteenlaitokselta. 

Kaarasjoen mittaussarjan pituus (1876 alkaen) mahdollistaa arvioimaan myös aikaa 
ennen 1900, jolloin päästään katsomaan Sodankylän tilastoa paremmin pienen 
jääkauden loppuvaiheiden ilmastoa.

Käsivarren Kaaresuvannostakin on pitkä sarja, alkaen vuodesta 1879, mutta sitä ei 
tietääkseni ole päivitetty vuoden 2012 jälkeen. Uudempien tietojen puuttuessa en siksi 
käsittele sitä tässä yhteydessä, vaan viittaan aiempaan versioon. 

Tässä esityksessä käsitellään erilaisia kuukausi - ja vuodenaikayhdistelmiä laajemman 
kokonaiskuvan saamiseksi ja kerrotaan samalla päällimmäisiä huomioitani ja 
tulkintojani. Kuvat esitellään kolmella tavalla: vuosikeskiarvoina sekä 5 ja 11 vuoden 
FFT-tasoitettuina keskiarvoina. 

FFT-tasoitus perustuu syklien mallintamiseen, mikä mahdollistaa havaintosarjojen 
keskiarvoistamisen alusta loppuun, toisin kuin liukuvat keskiarvot.

Kaarasjoki edustaa norjalaista, Kaaresuvanto ruotsalaista ja Sodankylä suomalaista
ilmastomittaamista. Koska ilmastoasemat edustavat aika pitkälle samaa Skandien
vuorijonon itäpuolista paikallisilmastoa ja sijaitsevat melko lähellä toisiaan (<300 km, 
seuraava kuva), pitäisi niiden tukea toisiaan. Mutta onko niin? 

https://lustialab.com/data/clim/KarClimsta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OU0UGgUetps&fbclid=IwAR1ze-2dQhmPir8Wt-qSOr5JXWwFp97dYfNRXoxnkDooBIdfg3oltKmYm00
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/
https://lustialab.com/data/clim/karassodkares.pdf
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Kaarasjoki

Sodankylä

Kaaresuvanto

Sodankylän, Kaarasjoen ja Kaaresuvannon ilmastoasemien sijainti ja keskinäiset etäisyydet 

131 m mpy

327 m mpy

180 m mpy
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Mitä kertovat
Sodankylän, Kaarasjoen ja

Kaaresuvannon
kuukausilämpötilat

“voimakkaasti lämpenevästä” 
Arktiksesta?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Arktis


Kommentti: 
➢ Tammi-helmikuun lämpötilan vaihtelu ollut varsin tasaista. 5 vuoden FFT-tasoitus. 
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Kommentti: 
➢ Syklisyys näkyy molemmissa sarjoissa. 11 vuoden FFT-tasoitus. 
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Kommentti: 
➢ Vaihtelu hyvin samansuuntaista. Kaarasjoella äärevämpänä paikkana vaihtelut ovat suurempia

kuin Sodankylässä. Viimeisten 10–15 vuoden aikana keskilämpötila on noussut aiempaan
verrattuna. 
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Kommentit: 
➢ Keväällä (maalis-toukokuu) molemmissa mittauspaikoissa on ollut viime aikoina aiempaa

lämpimämpää. 
➢ Lämpeneminen tarkoittaa lähinnä sitä, että kylmät jaksot ovat jääneet vähiin viimeisten 20 vuoden

aikana. 
9



Kommentit: 
➢ Heinäkuussa ei ole tapahtunut trendimäisiä muutoksia. Vain syklisyyttä. 
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Kommentit: 
➢ Pitkä lämmin jakso kesti peräti nelisenkymmentä vuotta (~1910‒1950). Uusin ~1995 alkanut jakso 

on lähinnä aaltoillut keskiarvon yläpuolella.
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Kommentit: 
➢ Keskilämpötilat ovat vaihdelleet samankaltaisesti kesäisin (kesä-elokuu).
➢ Viime aikoinakaan ei ole tapahtunut mitään dramaattista.
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Kommentit: 
➢ 1930- ja 1990-luvun puolivälin tienoilla alkaneet syklit ovat melko samanlaisia. 
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Kommentit: 
➢ Syksyn (syyskuu-marraskuu) vaihteluissa on syklisyyttä. 1930- ja 1990-luvun puolenvälin tienoilla

alkaneet syklit vaihtelevat samaan tahtiin. 
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Kommentit: 
➢ 1920-luvun lopulla ja 1990-luvun puolenvälin tienoilla alkaneet syklit melko samanlaisia. 
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Kommentit: 
➢ Sydäntalven käyrissä ei ole suuria eroja. 1930-luku näkyy hyvin ja oli nykyistä lämpimämpi, 

varsinkin Kaarasjoella. 
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Kommentit: 
➢ Sydäntalven käyrissä ei suuria eroja.
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Kommentit: 
➢ 60‒95 -vuotinen syklisyys näkyy. Näin pitääkin olla, sillä syklit ovat osa luontaista vaihtelua. Syklin 

nousut ovat sangen samanmuotoisia jaksoilla 1915‒1935 ja 1985‒2005. Sodankylän sarjan 
”lämpeneminen” näyttää jatkuvan. Kaarasjoen lämpötila näyttää kääntyneen laskuun. 
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https://lustialab.com/data/pdf/wavelet_examples4b.pdf


Kommentit: 
➢ Sama esitettynä poikkeamina keskiarvosta. Vuoden korkeimmat keskilämpötilat ovat varsin lähellä 

toisiaan 1930- ja 2010-luvuilla. 

➢ Vaihtelu on lähes identtistä, vaikka etäisyyttä asemien välillä on 250 km. Tämä osoittaa, että Lappi 
on ilmastoltaan varsin samanlainen, vain tasoeroja löytyy. 

➢ Lämpö- ja kylmyyspiikkejä havaittavissa runsaasti (ilmasto äärevää). 19
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Pohdintaa, osa 1.
Sodankylän, Kaarasjoen ja

Kaaresuvannon
kuukausikeskiarvolämpötilojen

vertailua
ja

kummallisuuksia
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Kommentit: 

➢ 1. Heinäkuussa aaltoilevaa vaihtelua. Kaarasjoen ja Kaaresuvannon sarjat lähes identtiset.
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Kommentit: 
➢ Heinäkuussa luontaiset lämpötilavaihtelut ovat olleet suuria, peräkkäisinä vuosina jopa 8 

asteen ero (1900 ja 1901).
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Kommentit: 
➢ 1900-luvun alussa ja 1980-luvun alussa alkaneiden syklien kehitys on ollut samansuuntaista. 

Syklisyyden perusteella käyrien olisi pitänyt lähteä laskuun. Viimeisten 10–15 vuoden aikana
lämpötila erityisesti Sodankylässä on ollut noususuunnassa, Kaarasjoella sen sijaan näyttäisi
syklin huippu jo ohitetun. 
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➢ Lämpötilojen vuosittaisessa kehityskulussa ei näytä olevan merkittäviä eroja. Ne ovat varsin
samanlaisia jaksoilla 1900–1935 ja 1980–2005. Mutta sitten Sodankylä karkaa … 

Kommentit: 
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➢ Sodankylä poikkeaa hiukan kolmen joukosta: tasoituskäyrän mukaan se oli 1930-luvulla kylmintä 
aluetta (Kaarasjokeen verrattuna -0.5 oc). Nyt asetelma on kääntänyt toisin päin: Sodankylän 
käyrä on ylimpänä (>+0,3 oc) ja jatkaa nousuaan vuoden 2005 jälkeen. Verrokkisarjoissa sen 
sijaan sykli on kääntynyt laskuun. 

Kommentit: 
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Pohdintaa, osa 2.
Mikä on 

ilmaston syklisyyden
ja

kotimaisen lustotutkimuksen
globaali merkitys

ja
viesti poliitikoille?



LÄMPÖTILASARJOJEN SYKLISYYS

Koska tässäkin esityksessä viitataan ilmaston
syklisyyteen useamman kerran, pieni kertaus lienee 
paikallaan.

1900-luvun alussa pelättiin mäntymetsänrajan
vetäytyvän pitkään jatkuneen kylmyyden vuoksi. 
1970-luvulla - kylmän 1960-luvun jälkeen - alkoivat
puheet jopa uuden jääkauden kehittymisestä. 1990-
luvulla puolestaan alettiin puhua ilmaston
voimakkaasta lämpenemisestä. Mitähän
seuraavaksi? Käykö niin, että kohtapuolin aletaan
jälleen puhua jääkauden kehittymisestä? ☺

Vaihtelevat puheet aiheutuvat tietysti siitä, että 
ilmasto on luonteeltaan syklinen ilmiö. Syklisyys on 
osa luontaista vaihtelua. Syklisyysanalyysit (Wavelet-
ja spektrianalyysit) ovat paljastaneet lustosarjoista 
esimerkiksi 60─100 vuotisen jaksollisuuden. Se on 
yksi keskeinen osa holoseeni-ilmaston dynamiikkaa. 
Ilmiö liittyy Auringon aktiivisuuteen (Gleissberg-
sykli) ja lämmön paikallisjakeluun: mm. Atlantin 
merivesien lämpökiertoon (AMO) ja Pohjois-Atlantin 
sään vaihteluihin (NAO).

Samat syklit näkyvät myös lämpötiloissa ja monissa 
muissakin datoissa: Esimerkkinä Kaaresuvannon 
ilmasto 1879−2008 kuukausittain eriteltynä. Kuvan 
laatija: Kari Mikkola. Data: Ilmatieteen laitos. 

Syklisyysesimerkkejä.
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https://lustialab.com/Lustia/gt_trace2008_cyclic.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/wavelet_examples4b.pdf


60-95 -vuotisen syklin lämpimät ja viileävaiheet LapissaKaaresuvannon 
kesänaikaisessa 
lämpötilavaihtelussa 
näkyy viileitä ja 
lämpimiä jaksoja.

Lämpimät jaksot 
(punaisimmat alueet) 
sattuvat vuosille 
1910─1950 ja 
vuodesta 1990 
eteenpäin.

Viileät jaksot osuvat 
jaksoille 1880─1910 
ja 1950─1995.
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Tämä Simo Ruohon laskema ja raportoima (mutta hiukan muokkaamani) kooste perustuu pohjoisen 
pallonpuoliskon sääasemien keskiarvoon (painottamaton). Lämpötilatuloksia on vähintään 120 vuoden 
ajalta (582 sääasemaa). Painottamaton = amerikkalaispainotteinen, mutta tulos on hyvin samankaltainen, 
kun jätetään amerikkalaiset asemat pois. 

Tässä datalähteenä GHCN-M ennen adjustointia (eli Simo käytti GHCN-D laatukontrolloidusta 
vuorokausidatasta johdettuja kuukausikeskiarvoja). Laatukontrolli on saattanut aiheuttaa sekä poistaa 
virhettä, mutta näin isossa otannassa sillä tuskin on merkitystä. Vaihtelu on lähes asteen luokkaa.
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Kaikki 120 kk ”Low-pass box filter”- tasoitetut lämpötilasarjat leveysasteiden 0N – 90N sekä -180E ja 180E välillä (Ruoho 2019)

https://www.facebook.com/simo.ruoho?__tn__=,d*F*F-R&eid=ARAUkawUbiR0UztGWG5ukpelWqbrZbelvA6HzTG42TfawRsPZ2gIAWqRCtOQ9frdrFQG5P9eUzdk9J2W&tn-str=*F&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210488353725168&set=p.10210488353725168&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210488353725168&set=p.10210488353725168&type=3&theater


Istutin mielenkiinnosta Simo Ruohon laatiman kuvan 
metsänrajamännyn vuosilustoista laskemaani ilmaston 
syklisyyskuvaan. Aika hyvin ”rimmaavat” keskenään 
(laatikko oikealla ja suurennos alla). 

Mitä se voisi merkitä? Muun muassa sitä, että 60–100-
vuotinen lämpötilasyklisyys on, paitsi ollut Pohjois-
Skandinavian, myös pohjoisen pallonpuoliskon perusilmiö
ainakin yli 7650 vuoden ajan holoseenia. 

Aina palaa mieleen Jouko Alestalon arvio Suomen
kuvalehdessä 41/2009: “Lappi on liian pieni alue globaalin 
ilmastonmuutoksen tarkasteluun.” Noh, ehkä hänenkin on 
aika harkita uudelleen tulkintojaan! :)
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https://www.facebook.com/simo.ruoho?__tn__=,d*F*F-R&eid=ARAUkawUbiR0UztGWG5ukpelWqbrZbelvA6HzTG42TfawRsPZ2gIAWqRCtOQ9frdrFQG5P9eUzdk9J2W&tn-str=*F&hc_location=group_dialog
https://lustialab.com/Lustia/2009_LapinLustot_JUkkola_SK_091009.pdf


Oheinen heinäkuun vuosituhantinen keskilämpötila männyn metsänrajalla perustuu Kaarasjoella mitatun heinäkuun keskilämpötilan
ja Muotkanruoktun männyn vuosilustoindeksin väliseen riippuvuuteen. Heinäkuun lämpötilan vuotuinen vaihtelu on jopa 10 asteen 
luokkaa. Graafeissa näkyy vieläkin suurempia vuotuisia vaihteluita; esimerkkinä marras-helmikuun (T11-2) lämpötilat. Tasoitetut 
vaihtelut luonnollisesti ovat pienempiä: FFT-tasoitetun (30 v) lämpötilakäyrän mukaan lämpötila on vaihdellut 0,2−0,7 oC:n
haarukassa. Huom. Kuvassa näkyy vain vuosien ja vuosikymmenten välinen lämpötilavaihtelu. Vuosisatojen ja vuosituhansien väliset
lämpötilavaihtelut näkyvät esim. Lilleørenin (2012) tutkimuksessa. Graafien Data. 31

http://www.co2science.org/articles/V15/N47/C3.php
https://lustialab.com/data/Advance/Info_Advance10K_basic.pdf


Kuvassa b on Lapin 7650-vuotisesta vuosilustoindeksistä Karasjoki−Muotkanruoktu-mallilla johdettu heinäkuun keskilämpötila. 
Aallokeanalyysi (wavelet analysis) paljastaa eri aikoina vallinneet vaihtelevan pituiset sykliset (jaksolliset) lämpötilavaihtelut. Syklisyys 
rajoittuu pisteviivalaatikon rajoittamalle 16─128 vuoden alueelle (alin kuva). Punaiset pinnat, jotka kuvaavat tilastollisesti 
merkitsevimmät syklit, osoittavat ilmaston pysyneen pääpiirteissään samanlaisena viimeisten 7500 vuoden ajan, joskin 
vuosituhansien välillä on melkoisesti vaihtelua. On ilmeistä, että samat syklit vaikuttavat jatkossakin vähintäänkin paikallisena 
ilmiönä. Spektrianalyysi (a) kertoo syklien keskimääräisten pituuden tarkasteltavana ajanjaksona. Lapin ilmastohistoriaa ovat
jaksottaneet ainakin aurinkoperäiset Hale-sykli ( ~22 v) ja Gleissberg-sykli (70─100 v). Myös merivesien lämpötilavaihteluun liittyvän 
AMO-syklin (~60 v) arvellaan olevan aurinkoperäistä. Data.

b) Heinäkuun keskilämpötila 
metsänrajalla

c) Aallokeanalyysi

a) Spektri-
analyysi

80.4

59.647.2
37.3

85.8
95.4

70.0

56.2
31.3

Gleissberg

22.1

AMOHale
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http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelet
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation
https://lustialab.com/data/Advance/Info_Advance10K_basic.pdf


33

Kaarasjoen ja Sodankylän vuosikeskilämpö-
tila näyttäisi vaihtelevan AMOn tahdissa. 
Arktiset alueet eivät näiden havaintojen
mukaan ole lämpenemässä trendimäisesti
useilla asteilla kuten jotkut tahot väittävät. 
Sama asia todetaan Skandinavian osalta
myös IPCC-raportissa. Lähteet: Suomen ja
Norjan ilmatieteen laitos. 

Atlantin merivirtojen moni-
kymmenvuotinen vaihtelu AMO
näkyy noin asteen suuruisena
vaihteluna 60–80 vuoden
sykleissä. 

Lapin metsänrajamännyn vuosilus-
toista lämpötiloiksi muunnettuun
sykliseen 60–80 -vuotiseen vaihte-
luun vaikuttaa kolme tekijää: 
1) aurinkoperäinen Gleissberg-syk-
lisyys, 2) merivesien kierto AMO ja 
3) paikallisilmaston lämmönjake-
lusta tuulten avustuksella huolehti-
va Pohjois-Atlantin oskillaatio NAO. 

oC

oC

oC

“Lustia”-lämpötilat

Kaarasjoen, Sodankylän ja 582 muun lämpötilasarjan yhteensopivuus AMOn kanssa

Kaikki (582 asemaa, 120 vuotta) ”Low-pass box 
filter”- tasoitettujen lämpötilasarjojen 
painottamattomat keskiarvot leveysasteiden 
välillä 0N – 90N sekä -180E ja 180E (Ruoho 2019)

Climate4you graph

oC

oC

oC

https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/atlantic-multi-decadal-oscillation-amo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210488353725168&set=p.10210488353725168&type=3&theater
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Vielä tällainenkin tärkeä näkökulma: 
lämpötilan vaihtelu kasvaa pohjoiseen 
mentäessä

Toistuvasti mainitaan ilmaston lämpenevän arkti-
silla alueilla voimakkaammin kuin muualla. Tämän 
jo vanhastaan hyvin tunnetun ilmaston ominais-
piirteen mukaan lämpötilan äärivaihtelu lisääntyy 
leveysasteen kasvaessa. Se näkyy myös puun 
kasvussa ja maatalouden satoluvuissa. Siitä kirjoitti 
muun muassa Hustich julkaisussaan vuonna 1947 
(Pohtila 1977, Kuva 1). 

Kun huomioidaan pohjoisten seutujen äärivaihte-
luiden voimakkuus ja ilmaston selkeä syklinen 
rakenne, tehdään helposti virheellisiä tulkintoja 
ilmaston muutoksista suuntaan tai toiseen. Jos 
edellisen kuvan aika-akseliksi valitaan jakso 1970-
2020, päästään todistelemaan jopa kahden asteen 
lämpötilan noususta Pohjois-Skandinaviassa.
Jos aika-akseliksi valitaan 1935−1970, päädytään 
noin 1,5 asteen viilenemiseen. Ja jälleen 
päinvastoin jaksolla 1900−1935. 

Kun valitaan sopivia jaksoja, voidaan todistaa 
ilmaston lämpenemisen ja viilenemisen puolesta 
yhtä mahtipontisesti!

Mitä opimme tästä? No ainakin sen, että aikajän-
teillä − varsinkin niiden huomioimatta jättämisellä − 
voi olla suuri vaikutus tutkimuksen tulosten 
tulkinnassa. 

Kuva 2. Männyn ja kuusen kasvun vaihtelun äärevöityminen leveysasteen 
kasvaessa (selkiytys ylemmästä kuvasta). 

https://drive.google.com/open?id=1U08xwVrPF9cyHxAyc9P6KYfDgQzVDPoF
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Tämä holoseeni-ilmaston vaihteluita kuvaava kaavio perustuu erityisesti saksalaisen ilmastotieteilijä-professori Dietrich 
Schönwiesen näkemykseen. Nykyinen lämpeneminen on keskiajan lämpökauden kaltainen ilmiö, jonka huippuvaihe ei yllä 
aiempien lämpötilojen tasolle. Pientä nousua nykyisen lämpökauden lopussa kuvataan ilmaisulla ”AGW-hysteria”. Tärkeää 
on huomioida viime jääkauden jälkeinen luonnollinen lämpeneminen ja sitä seurannut noin 7000 vuotta jatkunut 
viilenemis-trendi (pisteviiva), joka on ollut Pohjois-Skandinaviassa keskimäärin 0,35 asteen luokkaa tuhannessa vuodessa. 
Nyt ollaan siirtymässä aurinkomaksimista minimiin, mikä merkinnee maailmanlaajuista viilenemistä.

Kun katselee tällaisia esityksiä, on selvää, että globaalit ilmastonvaihtelut syklisyyksineen aiheutuvat ulkoisista tekijöistä 
kuten auringon aktiivisuusvaihteluista - tai yleisemmin: avaruusilmaston vaihteluista. 
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1. Sodankylän ja Kaarasjoen lämpötilakehitykset ovat hyvin samanmuotoiset;

2. Niiden välillä on vain tasoeroa, sillä Kaarasjoki on Sodankylää kylmempää aluetta;

3. Myös Kaaresuvannon lämpötilasarja on myös hyvin samankaltainen edellisten kanssa.

4. Lapissa pitäisi ilmaston IPCC-oppien mukaan lämmetä astetolkulla. Lapin lämpötiloissa ei kuitenkaan
ole havaittavissa mitään dramaattista lämpenemistä, vain 60–95 vuoden sykleissä tapahtuvaa
luontaista vaihtelua. Oleellista on huomata, että lämpötilojen luontainen vaihtelu on suurta kuten
ääriolosuhteissa kuuluu ollakin. 

5. Ilmaston syklisyys näkyy vahvana AMOssa, Simo Ruohon laskemassa 582 pohjoisen ilmastoaseman
keskiarvotilastossa, puiden vuosilustoissa – ja erityisen vahvana kolmella pohjoisella
ilmastoasemalla. Tasoitettujen viisivuotissyklien huippujen ja minimien välinen ero on jopa 2,5 
astetta. 

6. Ilmaston luontainen vaihtelu Kölivuoriston itäpuolisilla pohjoisilla alueilla ylittää Pariisin
ilmastosopimuksen 1,5 asteen rajan. On mielenkiintoista seurata, millä opeilla poliitikot aikovat
laittaa Lapin ilmaston “kuriin”. 

7. Viisas säästäisi rahaa eikä tekisi mitään: odottaisi syklin seuraavaa minimiä, joka saavutetaan
lähivuosikymmeninä

8. Toinen, isokin ongelma tietenkin saattaa olla se, että ilmasto viilenee niin paljon, että ihmisille tulee
vilu ja nälkä! 

PS. Jos tiedonnälkää vielä jäi, voi lopuksi selailla tätäkin kuvasarjaa.

P ä ä t e l m ä t

https://lustialab.com/data/pdf/LC_Uitto16_sf.pdf
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