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Kansikuva: Santorinin tulivuoren räjähtäminen 1600-luvulla eaa. näkyy Lapin 
metsänrajamännyn kasvussa useamman vuosikymmenen pituisena kasvuromahduksena. 
Lapin männyn kasvua heikentäneitä purkauksia ovat voineet olla esimerkiksi Pinatubo 
Filippiineillä 3550 eaa., Pelée Länsi-Intiassa 2440 eaa., Santorini 1650–1600 eaa., Hekla 
Islannissa 950 eaa., Etna Italiassa 122 eaa., Rabaul  Papua-Uusi-Guineassa 542 eaa., Hekla 
Islannissa 1104 jaa. ja koko Euroopan vuonna 1601 viilentänyt Huaynaputina Perussa 
helmikuussa 1600. Lähde: Siebert ja Simkin (2002). 
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Esipuhe 

Tämä työraportti perustuu professori Kari Mielikäisen, FT Samuli Helaman ja allekirjoittaneen 
laatimaan Metlan ilmastonmuutoksen tutkimusohjelman loppuraportin lukuun 2.1.  

Esittelemme raportissamme kotimaisessa lustotutkimuksessa parin viime vuosikymmenen 
aikana löydettyjä yhteyksiä erityisesti Lapin metsänrajamännyn, ilmaston syklisyyden ja 
Auringon aktiivisuuden välillä. Toivon, että avaruusperäisestä ilmastonmuutoksesta 
kiinnostuneet lukijat saavat raportistamme vastauksia kysymyksiinsä ja että raportti herättäisi 
myös koko joukon uusia kysymyksiä.  

 Lisää aihepiiristä Lustia-sivuilla (www.lustia.fi). 
 

Rovaniemellä 25.4.2012 

Mauri Timonen 

 

 

 

 

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm
http://www.lustia.fi/
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2.1.1. Johdanto 

Ilmastonvaihtelut jättävät jälkensä moniin 

kronologisesti tallentuviin rakenteisiin, ku-

ten puiden vuosilustoihin, jää- ja maakerros-

tumiin, järvisedimentteihin ja merten koral-

leihin. Tällaisten aikasarjojen perusteella 

päästään arvioimaan maapallon olosuhteita 

ajassa jopa vuosimiljoonia taaksepäin (Ero-

nen 1990).  

Dendrokronologia on tieteenala, jossa pui-

den vuotuista kasvua tutkimalla selvitetään 

ympäristöön liittyviä tapahtumia ja niiden 

vaikutusta luontoon ja ihmiskulttuureihin. 

Dendrokronologian menetelmien ja aineisto-

jen kehittymisen myötä tutkimuksen aika-

perspektiivi on tuhansia vuosia, mikä on vah-

vistanut dendrokronologian asemaa erityi-

sesti ympäristönmuutostutkimuksessa. 

 Lapin metsänrajamännyn kasvu ja puuai-

neen tiheys (Kuva 1) riippuvat pääosin kesän 

lämpöoloista. Voimakkaimmat ilmastosig-

naalit löytyvät vuosilustojen leveydestä ja 

puuaineen maksimitiheydestä (Vaganov ym. 

2006), joista ensimmäinen kertoo pääasiassa 

kesä-heinäkuun (Mikola 1950) ja jälkimmäi-

nen huhti-syyskuun lämpöoloista. Puulustot 

voivat selittää jopa 80 % tutkittavan ilmasto-

muuttujan vaihtelusta (Briffa ym. 2001). 

Kasvuprosessissa lustojen solurakenteisiin 

tallentuu hiilen, hapen ja vedyn isotooppeja, 

jotka yhdessä merten pohjasedimenteistä mi-

tattavan tiedon kanssa laajentavat ilmaston-

muutosten tarkastelun kasvukausien lämpö-

tiloista ja sademääristä meri- ja ilmavirtojen 

sekä aurinkoisuuden ja pilvisyyden ilmasto-

vaikutusten arviointiin. 

Lapin järvien pohjamudista on löydetty suuri 

määrä satoja ja tuhansia vuosia sitten kasva-

neiden muinaismäntyjen jäänteitä (megafos-

siileja). Puut ovat aikoinaan kasvaneet jär-

vien rantavyöhykkeillä ja suistuneet lopulta 

vanhuuttaan tai myrskyjen, metsäpalojen ja 

muiden syiden seurauksena veteen. Jos kyl-

mävetisen järven ranta on syvä ja peh-

meäpohjainen, mutaan uponneet rungot säi-

lyvät lahoamattomina jopa vuosituhansien 

ajan (Kuva 2). Tässä raportissa esitettävät 

tutkimustulokset perustuvat Lapin män-

nyistä metsänrajalta laadittuun 7645 vuoden  

 

 

 

 

mittaiseen vuodentarkkaan lustosarjaan ja 

sitä täydentäviin aineistoihin.  

Kuva 2. Männyn nykyisen metsänrajan yläpuolisista pikku jär-
vistä voi löytyä muinaisia mäntyrunkoja. Nämä Näkkälä–Pöy-
risjärvitien vieressä sijaitsevan lammen pohjamudasta pilkistä-
vät männyn megafossiilit elivät vajaat 7000 vuotta sitten. 
Kuva: Mauri Timonen. 

Kuva 1. Puun runko kasvaa vuosittain pituutta ja paksuutta. 
Vuotuinen paksuuskasvu koostuu kooltaan ja seinämäpak-
suudeltaan erilaistuvista soluista ja solukerroksista. Näin 
syntyvät vuosirenkaat ovat havupuilla nähtävissä rungon 
poikkileikkauksessa vuosilustona. 
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2.1.2. Puut ilmaston ja ympäristö-

muutosten tulkkina 

Puun kasvu ja ilmastosignaali 

 

Cook (1990, s. 98) kuvaa puun kasvuproses-

sin teoreettisessa kasvumallissaan seuraa-

vasti: 

 

Rt = At + Ct + δD1t + δD2t + Εt, jossa  

 [1] 

Rt  = mitattu kasvu vuonna t; 

At   = luston biologisen iän määräämä osuus 
kasvusta vuonna t; 

Ct   = sää- ja ilmastotekijöiden vaikutus kas-
vuun vuonna t; 

D1t = metsikön sisäisten (endogeenisten) te-
kijöiden vaikutus kasvuun vuonna t; 

D2t = ulkoisten (eksogeenisten) tekijöiden 
vaikutus kasvuun vuonna t; 

Εt     = tuntemattomien tekijöiden vaikutus 
kasvuun vuonna t. 

  

Nuoruudessa puun paksuuskasvu (At) aluksi 

kohoaa, mutta kääntyy muutaman kymme-

nen vuoden iässä laskuun. Voimakkaimman 

kasvun taso ja ajankohta riippuvat kasvupai-

kasta, maantieteellisestä alueesta, puulajista 

ja metsikön syntytavasta. Sään ja ilmaston 

vaikutus (Ct ) näkyy sekä pituus- että pak-

suuskasvussa. Kesän kylmyys voi tyrehdyt-

tää puun paksuuskasvun metsänrajalla jos-

kus niin tyystin, ettei vuosirengasta muo-

dostu lainkaan. Tällaisia puuttuvan kasvun 

vuosia on ollut Lapissa viimeksi 1830-lu-

vulla ja 1900-luvun alussa. Säätekijät vaikut-

tavat metsiin vuositasolla, mutta ilmastoteki-

jät pidemmällä aikavälillä. Ilmastotekijöihin 

sisältyvät myös auringon, merivirtojen ja osa 

ihmiskunnan toiminnan vaikutuksista. Met-

sikön sisäisiä kasvutekijöitä (D1t) ovat esi-

merkiksi puiden välinen kilpailu kasvutilasta 

ja siementuotanto. Ulkoisia tekijöitä (D2t) 

ovat hakkuut, metsäpalot, hyönteistuhot, tau-

dit, saasteet, tuulet, tulvat ja myrskyt. Dlt:n ja 

D2t:n yhteydessä esiintyvä parametri δ saa 

arvon 0 tai 1 sen mukaan, onko tekijä voi-

massa vai ei. Selittämätöntä kasvun vaihte-

lua (Εt) aiheuttavat muun muassa 

kasvupaikan viljavuuden pienvaihtelu, rin-

teiden kaltevuussuunta ja mittausvirheet 

(Mielikäinen ym. 1996a). 

Ilmastosignaalin (Ct) erottaminen kasvumal-

lin muiden tekijöiden (At, D1t ja D2t) vaiku-

tuksista on sitä epävarmempaa, mitä enem-

män kasvussa esiintyy sisäisten ja ulkoisten 

tekijöiden aiheuttamaa vaihtelua eli kohinaa. 

Koska kaikkia kasvuun vaikuttavia tekijöitä 

ei ole mahdollista selvittää, on jo aineiston 

keruuvaiheessa pohdittava keinoja vähentää 

kohinaa siten, että tutkittava signaali saadaan 

esiin mahdollisimman voimakkaana.  

Lustosarjan luonti ja standardointi 

Puun ytimestä pintaan mitattua lustoleveys-

taulukkoa kutsutaan vuosilustosarjaksi. 

Raja-Joosepin läheisyydessä kasvavan 770-

vuotiaan männyn vuosilustosarja on tällä 

hetkellä Suomen pisin elävän puun aikasarja. 

Tuhansien vuosien pituiset sarjat luodaan yh-

distämällä elävien puiden, kelojen, kantojen, 

rakennushirsien ja megafossiilien ajoitetut 

lustonäytteet toisiinsa. Ajoittaminen ja näyt-

teiden yhdistäminen tehdään ristiin-ajoitta-

malla. Menetelmän perusajatuksena on yh-

distää osittain samanaikaisesti eläneiden pui-

den saman kalenterivuoden lustot. Tämä 

edellyttää, että näytteissä näkyy jokin yhtei-

nen erityispiirre, esimerkiksi kylmistä ke-

sistä tai hyönteistuhoepidemioista aiheutu-

neet normaalia kapeammat lustot (Kuva 3). 

Lustosarja voi kellua ajan virrassa tai jatkua 

yhtenäisenä riippuen siitä, onnistutaanko 

keskenään ristiinajoitetut näytteet yhdistä-

mään vuodentarkasti kalenterivuosiin. Kel-

luva lustosarja voidaan kytkeä kalenterivuo-

siin radiohiiliajoittamalla, jolloin päästään 

parhaimmillaan alle ± 10 vuoden tarkkuu-

teen. 

Lustosarjojen standardoinnissa vuosilusto-

sarjasta poistetaan puun ikääntymisestä ai-

heutuva kasvun aleneva trendi ja metsikön 

sisäisten tekijöiden vaikutukset kasvuun. 

Tätä varten laaditaan lustonleveyttä iän suh-

teen kuvaava tilastollinen malli, johon mitat-

tuja arvoja verrataan. Prosenttilukuna ilmais-

tavan vuosilustoindeksin arvo 100 tarkoittaa 

tutkittavalla ajanjaksolla vallinneessa keski-

määräisessä ilmastossa kasvaneen puun 
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kasvun tasoa (Kuva 4).vallinneessa keski-

määräisessä ilmastossa kasvaneen puun kas-

vun tasoa (Kuva 4). Kasvukauden suotui-

suutta kuvaava männyn vuosilustoindeksi 

vaihtelee Etelä-Suomessa tyypillisesti välillä 

75–125 ja Pohjois-Suomessa välillä 60–140. 

Vaihtelu on voimakkainta männyn metsänra-

jalla, jossa vuosilustoindeksi voi nousta yli 

kahteensataan. 

Yhden puun yksittäinen vuosilusto tai vuosi-

lustoindeksi ei vielä kerro paljoakaan kysei-

sen vuoden säätekijöistä, sillä kasvussa on 

myös geneettisten ja muiden tekijöiden ai-

heuttamaa puiden välistä satunnaisvaihtelua. 

Vaihtelua vähennetään laskemalla useisiin 

kymmeniin havaintoihin perustuvia keskiar-

voja. Jos vuotuisen indeksiestimaatin tark-

kuusvaatimukseksi asetetaan esimerkiksi ±10 

%, tarvitaan männyn metsänrajalla yli 50 lus-

tohavaintoa kalenterivuotta kohden. Vuotui-

sia indeksejä laskettaessa on otettava huomi-

oon myös aiempien kesien sääolosuhteiden 

vaikutus (autokorrelaatio) puun kasvuun.  

Standardointi tehdään tutkimuksen kysy-

myksenasettelusta riippuen joko puu- tai 

aluekohtaisesti. Puukohtaisessa 

menetelmässä jokaiselle lustosarjalle laske-

taan oma lustonleveyttä kuvaava tasoitus-

mallinsa, jolloin indeksit kuvaavat vuosien ja 

vuosikymmenten välistä vaihtelua. Satojen 

tai tuhansien vuosien pitkäaikaisvaihtelut ja 

trendit selvitetään RCS-menetelmällä (Regi-

onal Curve Standardisation), jossa 

Kuva 3. Puunäytteiden ristiinajoitus perustuu saman kalenterivuoden lustojen paikallistamiseen eri näytteistä. 
Lapin kylmät kesät näkyvät männyssä kapeina vuosilustoina muodostaen viivakoodimaisen kuvion, mikä aut-
taa kohdentamaan näytteiden vastinvuodet toisiinsa. Kuvat: Mauri Timonen ja Voitto Viinanen. 

Kuva 4. Vuosilustosarjan standardoinnissa poiste-
taan puun ikääntymisestä ja muista tutkimusta häi-
ritsevistä tekijöistä aiheutuva kasvun vaihtelu 
(ylempi kuva). Standardoidut arvot eli vuosilustoin-
deksit, ovat lähtökohtana useimmissa lustotutki-
musanalyyseissa (alempi kuva).  
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tutkimusalueen kaikkien eri aikoina elänei-

den puiden lustosarjat yhdistetään yhteisen 

lustonleveysmallin muodostamiseksi. RCS-

menetelmä mahdollistaa pitkäaikaisten 

lämpö- ja kylmäkausien havaitsemisen.  

Vuosilustoindeksi on suhteellinen luku, 

jonka kertoo muutoksesta vertailukohdan 

suhteen. Jos tutkittavaa asiaa halutaan tar-

kastella lämpötila-asteikolla, on laadittava 

ns. siirtofunktio, joka kuvaa indeksin ja läm-

pötilan välisen tilastollisen riippuvuuden. 

Koska säännöllisiä ilmastomittauksia on 

tehty parhaimmassakin tapauksessa vain 

muutaman sadan vuoden ajan, on siirtofunk-

tiotkin laadittava sen mukaisesti. Jos siirto-

funktioita sovelletaan jopa tuhansien vuosien 

pituisiin lustosarjoihin, oletetaan entisajan 

puiden reagoineen ilmastoon samalla tavoin 

kuin nykyään. 

Kuvassa 5 käytetty siirtofunktio laadittiin en-

nustamalla Karasjoella mitattua heinäkuun 

kuukausikeskilämpötilaa muutaman kym-

menen kilometrin päässä sijaitsevan Muot-

kanruoktun männyn vuosilustoindeksillä:  

T7est=9.54225 + 0.0644*Indt - 0.0248*Indt-1,  

jossa: 

T7est = mallilla laskettava heinäkuun keski- 

   lämpötila 

Indt = Kuluvan vuoden vuosilustoindeksi ja 

Indt-1 = Edeltävän vuoden vuosilustoindeksi 

 

Malli selittää noin 40 % Karasjoen heinä-

kuun lämpötilasta (Kuva 5).  

 

Siirtofunktiolla muunnettiin Lapin metsänra-

jamännyn yli 7600-vuotisen lustokronolo-

gian vuosilustoindeksit heinäkuun keskiläm-

pötiloiksi. Puukohtaiseen tasoitukseen ja 

mallinnukseen perustuvissa lämpötila-arvi-

oissa näkyy vain vuosien ja vuosikymmenten 

välinen lämpötilavaihtelu (Kuva 8).  

Divergenssi - ongelma vai mahdolli-
suus? 

Vuosilustojen leveyden ja kesä-heinäkuun 

lämpötilan välistä riippuvuussuhdetta on pi-

detty hyvin kiinteänä pohjoisen pallonpuo-

liskon metsänrajametsissä. Viime vuosina 

asiasta ei ole enää oltu yhtä vakuuttuneita 

(mm. D'Arrigo ym. 2007). Keskusteluissa 

esiin nousseella divergenssiongelmalla tar-

koitetaan viime vuosikymmeninä joissakin 

tutkimuksissa havaittua lämpötilamittausten 

ja lustomallitusten kasvavaa poikkeamaa. 

Ongelman on arveltu liittyvän puiden kyvyt-

tömyyteen reagoida ilmaston nopeaan läm-

penemiseen ja ilmakehän CO2-pitoisuuden 

nousuun. Kriittisimmissä kannanotoissa on 

divergenssiin vedoten kyseenalaistettu koko 

puulustotutkimuksen käyttökelpoisuus il-

mastonmuutostutkimuksissa.  

Divergenssi voimistuu erityisesti silloin, kun 

puun kasvua voimakkaimmin rajoittavan 

Kuva 5. Norjan Karasjoella mitattu heinäkuun keskilämpö verrattuna Inarin Muotkanruoktun mäntyjen vuosi-
lustoindekseistä arvioituun lämpötilaan (alempi kuva). Ylemmän kuvan leveä murtoviiva kuvaa mitatun ja arvi-
oidun lämpötilan välistä korrelaatiota 22 vuoden liukuvissa aikaikkunoissa (Rbar (22 v)). Ohuet viivat kuvaavat 
95 %:n luottamusvälejä. Korrelaatio on vaihdellut arvon 0,60 molemmin puolin. 
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ilmastotekijän vaikutus (ilmastosignaali) 

heikkenee ja jonkun toisen ilmastotekijän 

vaikutus vahvistuu. Metsänrajalla männyn 

kasvun vaihtelu kuvaa kesän lämpimyyttä 

niin kauan, kun lämpötila on kasvun minimi-

tekijä. Lämpötilan kohotessa esimerkiksi 

kuivuudesta saattaa tulla kasvun minimite-

kijä, jolloin lämpötilasignaali heikkenee tai 

katoaa kokonaan.  

Divergenssi voi joissakin tapauksissa selittyä 

myös tutkimusaineistojen kyvyttömyydellä 

kuvata tutkittavaa ilmiötä. Heikkolaatuisen 

aineiston riski kasvaa merkittävästi, kun eri 

lähteistä poimittuja aineistoja yhdistellään il-

man kattavaa tietoa aineistojen taustamuut-

tujista. Eri alueilta kerättyjen aineistojen yh-

distäminen voi johtaa lämpötilaa ja sademää-

rää kuvaavien ilmastosignaalien sekaantumi-

seen. Lämpötilaa tulisi tutkia vain alueilla, 

jossa se on ainoa kasvua rajoittava ilmastote-

kijä, kuten metsänrajalla. Etelämpänä vuosi-

lustoista voidaan arvioida kesien sateisuutta 

tai kuivuutta (Helama ja Lindholm 2003). 

Metsänrajalla tehdyt tutkimukset eivät ole 

toistaiseksi viitanneet divergenssiin (Bünt-

gen ym. 2011). Puiden kasvut seuraavat toi-

sin sanoen kasvukauden aikaisten (kesä-hei-

näkuu) lämpötilavaihteluiden rytmiä kuten 

ennenkin. 

2.1.3. Mitä lustoaikasarjat kertovat 

menneestä ilmastosta? 

Männyn lustokronologiat Lapissa 

Professori Matti Eronen aloitti Lapin män-

nyn lustosarjan rakentamisen 1970-luvun 

alussa ajoittamalla radiohiilimenetelmällä 

järvistä löytämiään männyn megafossiileja. 

Laajan ja pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena 

valmistunut 7645 -vuotinen sarja (Eronen 

ym. 2002) on amerikkalaisen 8801 vuotta 

kattavan vihnemäntykalenterin jälkeen maa-

ilman toiseksi pisin havupuukronologia. 

Lustokalenterin valmistumista pitkään vai-

keuttanut näytteetön ajanjakso ("aukko") vä-

lillä 350–170 eaa. saatiin suljetuksi vasta 

vuonna 1999 yhdeksän maan yhteisessä EU-

projektissa. 

Järvien pohjamudista nostetut muinaismän-

nyt osoittavat metsänrajan aaltoilleen 

ilmaston vaihteluiden tahdissa vuosituhan-

sien ajan. Muutokset molempiin suuntiin 

ovat olleet hitaita kestäen jopa satoja vuosia. 

Sirénin (1961) mukaan metsänrajametsien 

uudistuminen ja laajeneminen ovat keskitty-

neet lämpimiin ilmastojaksoihin viimeisen 

tuhatvuotiskauden aikana. Mäntymegafos-

siilien löytöpaikat osoittavat metsänrajan si-

jainneen vuosituhansia sitten 80 km nykyistä 

pohjoisempana (Helama ym. 2004). Kultin 

ym. (2006) tutkimuksen mukaan Lapin kesät 

olivat 6000 vuotta sitten 2,6 oC nykyistä läm-

pimämpiä (Kuva 6).  

Noin 2700 vuotta sitten alkoi 500 vuoden vii-

leämpi ja kosteampi ajanjakso, jolloin met-

sänraja perääntyi nykyistä etelämmäksi ja 

tuntureilla alemmaksi. Tähän viittaa myös 

se, että tutkimuksissamme ei löydetty senai-

kaisia männyn megafossiileita nykyiseltä 

metsänrajalta tai sen pohjoispuolelta. 

Ilmasto lämpeni kylmän jakson jälkeen as-

teittain. Seuraava lämpöhuippu saavutettiin 

keskiajan lämpökaudeksi kutsutulla ajanjak-

solla 900–1300, jolloin mänty levisi takaisin 

pohjoisen puuttomille alueille. Lämmin 

kausi päättyi pikku jääkautena tunnettuun 

viileään jaksoon (Holopainen ym. 2009), 

joka kesti meillä 1900-luvun alkuun saakka. 

Ilmasto ei tuolloinkaan ollut kaiken aikaa 

Kuva 6. Subfossiilisten näytteiden löytöpaikkoihin perus-
tuva arvio mäntymetsien laajuudesta ja sen pohjalta arvioi-
dut heinäkuun keskilämpötilat viime vuosituhansien aikana 
(Kultti ym. 2006). Vaalea alue kuvaa nykyistä männyn le-
vinneisyysaluetta ja tummin alue mäntymetsien levinnei-
syyttä noin 6000 vuotta sitten. 
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kylmä. Lämpimistä vuosikymmenistä kerto-

vat nykyisellä metsänrajalla 1700-luvun 

puolivälin jälkeen syntyneet puusukupolvet. 

Metsänrajalla männyn lustoihin tallentuu 

sekä paikallisia että globaaleja ilmastosig 

naaleja. Näistä ensiksi mainittuja aiheuttavat 

meri- ja ilmavirrat ja jälkimmäisiä auringon 

aktiivisuuden vaihtelut ja tulivuorten 

purkaukset. Suuret purkaukset voivat olla 

vaikutukseltaan maailmanlaajuisia ja ne 

saattavat viilentää ilmastoa jopa puolen as-

teen verran muutamaksi vuodeksi (Wanner 

ym. 2008). Suurista tulivuorten purkauksista 

jopa 86 % näkyy puiden vuosilustoissa tai 

jäätikkökerrostumissa (Salzer ja Hughes 

2007). Perussa vuonna 1600 purkautunut 

Kuva 7. Perussa vuonna 1600 purkautunut Huaynaputina-tulivuori pimensi tuhkalla Lapin taivaan niin, että männyn 
lusto seuraavana vuonna jäi vain noin puoleen normaalista kasvustaan. Kuva: Mauri Timonen.  

Kuva 8. Holoseeni-ilmasto on vaihdellut satojen ja tuhansien vuosien aikaskaalassa parin asteen haarukassa (Dansgaard 
1969, Schönwiese 1995). Lämpimintä oli noin 7000–6000 vuotta sitten, jolloin myös männyn metsänraja oli ylimmillään. 
Tämän päätrendin lisäksi lustot osoittavat lyhytaikaisempaa, vuosikymmenten ja vuosien välistä ilmaston vaihtelua. Met-
sänrajamännyn vuosilustoista Karasjoen lämpötilamallilla laskettu heinäkuun keskilämpötilan poikkeama (valkoinen viiva, 
30 vuoden tasoitus) on esimerkki vuosikymmenten välisestä ilmaston vaihtelusta, joka on määrältään asteen luokkaa. Ta-
soituksessa näkyy myös aktiivisten tulivuorijaksojen vaikutus voimakkaina alaspäin suuntautuneina piikkeinä. Siniset nuolet 
viittaavat ajanjaksoihin, jotka voidaan liittää tunnettuihin purkauksiin. Voimakkain Lapin männystä löytyvä viilenemispiikki 
yhdistetään Santorinin tulivuoren pitkäkestoiseen purkautumiseen 1600-luvulla eaa. 
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Huaynaputina kavensi mäntyjen vuosilustot 

minimiinsä (Kuva 7) (Helama ym. 2002; 

Shumilov ym. 2011). Kreikan saaristossa 

vallinnut minolainen kulttuuri tuhoutui San-

torinin rajussa purkauksessa 1600-luvulla 

eaa. Purkauksen aiheuttama pölypilvi vai-

kutti dramaattisesti myös Lapin mäntyjen 

kasvuun (Kuva 8). Muita lustoista havaitta-

via esimerkkejä purkauksista ovat Pinatubo 

Filippiineillä 3550 eaa., Pelée Länsi-Intiassa 

2440 eaa., Hekla Islannissa 950 eaa., Etna 

Italiassa 122 eaa., Rabaul Papua-Uusi-Gui-

neassa 540 jaa., Hekla Islannissa 1104 jaa. ja 

Huaynaputina Perussa helmikuussa 1600 

(Siebert ja Simkin 2002).  

Pikku jääkauden syntyyn saattoi myötävai-

kuttaa vuosien 1275–1300 ja 1450–1482 ak-

tiivinen tulivuoritoiminta, joka yhdessä au-

ringon aktiivisuuden hiipumisen ja eräiden 

muiden tekijöiden kanssa viilensi ilmastoa 

vuosikymmeniksi, mikä puolestaan vauhditti 

jäätiköitymistä ja ilmaston uuteen toimintati-

laan (pikku jääkausi) kytkeytymistä (Miller 

ym. 2008). 

Viimeisten tuhannen vuoden ilmasto 
puulustoista tulkittuna 

Lapin männyn pitkä lustokalenteri tekee 

mahdolliseksi tutkia yksityiskohtaisesti vii-

meisimmän tuhannen vuoden ilmastollisia 

vaihteluita. Pitkäaikaisten ilmastonvaihtelui-

den analysointiin tarkoitetulla RCS -mene-

telmällä lasketut tulokset osoittavat, että ny-

kyisen ajanlaskumme lämpimin 250-vuotis-

jakso vallitsi Lapissa vuosina 931–1180 ja 

kylmin vuosina 1601–1850 (Kuva 9, Helama 

ym. 2009b). Lyhyempiä lämpökausia on ol-

lut 1400-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. 

Vuoden 1000 tienoilla alkanut kolmatta sataa 

vuotta kestänyt lämmin jakso tunnetaan 

myös historian kirjoissa keskiajan lämpö-

kautena. Se innosti grönlantilaiset ja islanti-

laiset viljelemään maata ja kasvattamaan 

karjaa sekä englantilaiset tuottamaan viiniä 

ja kainuulaiset vehnää. Itä-Suomen mäntyjen 

puulustot sekä jokien, järvien ja valtamerten 

pohjakerrostumat osoittavat, että lämpökausi 

oli myös poikkeuksellisen kuiva eri puolilla 

maailmaa (Helama ja Lindholm 2003, He-

lama ym. 2009a). Perun rannikon normaalisti 

tulvivat joet eivät tuolloin tulvineet lainkaan 

ja Afrikassa nykyisin varsin runsasvetiset 

järvet olivat tuolloin täysin kuivuneita. 

 Keskiajan lämpökausi päättyi 1300-luvulla 

keskimääräistä vajaan asteen viileämpään 

pikku jääkauteen (Moore 1998). Grönlannin 

elinolosuhteet heikentyivät toistuvien kato-

vuosien vuoksi. Koska viikingit eivät kyen-

neet omaksumaan eskimoiden kalastus- ja 

hylkeenpyyntitaitoja, heidän oli muutettava 

pois. Katovuodet tappoivat lopulta myös 

suuren osan Suomen kansasta nälkään ja kul-

kutauteihin. Samanaikaisesti Hollannin ka-

naalit jäätyvät toistuvasti ja Lontoon kauppi-

aat järjestivät talvimarkkinoita Thames-joen 

jäällä 1800-luvun alkupuolelle saakka. 

Kuva 9. Männyn vuosilustoista arvioitu heinäkuun 
lämpötila vuosina 750–2000 Lapissa. Yläkuvan aika-
jaksot vuotuinen (harmaa), 25 vuoden (sininen) ja 75 
vuoden (musta) tasoitettu keskiarvo. Alakuvan vaa-
kajanat kuvaavat lämpimimpiä ja viileimpiä 50-, 100- 
ja 250-vuotisjaksoja. Pystyjanat kuvaavat tulosten 
kaksinkertaista keskivirhettä. Keskiajan lämpökausi 
ja pikku jääkausi on kuvattu laatikoilla (Helama ym. 
2009b).  
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2.1.4. Pitkäaikaisten ilmaston muu-

tosten syyt 

Aurinko ja avaruusperäiset tekijät 

Ilmaston pitkän aikavälin vaihtelut määräy-

tyvät auringon säteilyn sekä maan akselin 

kallistelun, hyrrämäisen vaappumisen ja 

kiertoradassa tapahtuvien jaksollisten muu-

tosten (Milanković 1941) yhteisvaikutuksen 

tuloksena. Niiden vaikutus näkyy voimak-

kaimpana napojen läheisyydessä. Lapin met-

sänrajamännyn lustotiheysanalyysien perus-

teella on voitu todeta ilmaston viilenneen vii-

meisen parin tuhannen vuoden aikana edellä 

mainituista syistä 0.31±0.03 °C tuhatta 

vuotta kohti (Esper ym. 2012).  

Auringon aktiivisuuden vaihtelu ja erityisesti 

sen syklinen vaihtelu ovat maapallon tär-

keimpiä ilmastotekijöitä (Ogurtsov ym. 

2005, Raspopov ym. 2008). Analyyseissä 

tulevat yleisimmin esiin 80 - 90 vuoden 

Gleissberg- ja noin 200 vuoden pituinen 

de Vries-sykli. Viimeksi mainittua sykliä 

pidetään merkittävimpänä keskipitkän ai-

kavälin ilmastonmuutosten aiheuttajana 

pikku jääkausien muodostumiseen liitty-

vän kytkentänsä vuoksi (Raspopov ym. 

2011). Auringon vaikutusmekanismeja 

Maan ilmastoon tutkitaan edelleen, koska 

kattavaa selitystä ja yksimielisyyttä ei ole 

toistaiseksi löydetty (Ogurtsov ym. 2011, 

Raspopov ym. 2004). 

Lapin metsänrajamännyllä on ollut mer-

kittävä osuus auringon ja ilmaston välis-

ten yhteyksien selvittämisessä. Pohtila 

(1980) havaitsi auringon aktiivisuuden ja 

Lapin männyn kasvun vaihteluiden vä-

lillä selvän yhteyden. Merkittävin ja jopa 

edellä aikaansa oli hänen havaintonsa au-

ringon aktiivisuutta kuvaavan auringon-

pilkkuluvun ja pilvisyyden välisestä riip-

puvuussuhteesta.  

Runsas vuosikymmen myöhemmin venä-

läiset tutkijat onnistuivat selvittämään 

kosmisen säteilyn yhteyden auringon ak-

tiivisuuteen ja alailmakehän fysikaalisiin 

ominaisuuksiin (Pudovkin ja Verete-

nenko 1995). Maahan tulevaa kokonais-

säteilyä säätelee heidän mukaansa aurin-

gon aktiivisuuteen liittyvän 

aurinkotuulen ja kosmisen säteilyn välinen 

vuorovaikutussuhde. Mitä voimakkaampi on 

aurinkotuuli, sitä pienempi on kosmisen sä-

teilyn vaikutus maassa ja sitä vähemmän 

muodostuu pilviä taivaalle. Tämä perustuu 

ajatukseen siitä, että kosmisen säteilyn va-

raamat hiukkaset toimivat pilvisyyteen vai-

kuttavien vesipisaroiden tiivistymiskeskuk-

sina. Svensmark ja Friis-Christiensen (1997) 

vahvistivat kollegojensa tulokset. 

Auringon aktiivisuuden vaihtelu ja sen vai-

kutus ilmaston vaihteluihin on määritettä-

vissä puiden vuosilustojen hiili-isotooppien 

suhteen perusteella lähes vuoden tarkkuu-

della. Auringon ollessa aktiivisimmillaan, 

kosminen säteily ja radioaktiivisen hiili 14-

isotoopin määrä ilmakehässä ja puiden vuo-

silustoissa on alhaisimmillaan. Solanki ym. 

(2004) on rekonstruoinut auringon pilkkujen 

Kuva 10. Auringon aktiivisuus ja Lapin ilmasto ovat vaih-
dellet samaan tahtiin viimeiset 7500 vuotta (Helama ym. 
2010). Auringon suora säteily vaikuttaa viiveettömästi 
(A) ja merivesien lämpenemisen/viilenemisen kautta 70 
vuoden viiveellä (B). 
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määrän puulustoista viimeisten 11 000 vuo-

den ajalle.  

 

Lapin pitkästä mäntykronologiasta johdettu 

kesälämpötilojen vertaaminen auringon ak-

tiivisuuden vaihteluihin on tehnyt ensi kertaa 

mahdolliseksi aktiivisuussyklien ilmastovai-

kutusten analysoinnin vuoden tai muutaman 

vuoden tarkkuudella. Helama ym. (2010) 

mukaan auringon aktiivisuus ja Lapin il-

masto ovat vaihdelleet samaan tahtiin vii-

meiset 7500 vuotta (Kuva 10a). Auringon 

aktiivisuus selittää keskiajan lämpökauden, 

pikku jääkauden ja 1900-luvun alkupuolen 

lämpenemisen varsin tarkkaan (R= 0,80). 

Viimeiset 2000 vuotta auringon vaikutus il-

mastoon puolestaan näkyy usean vuosikym-

menen viiveellä (Kuva 10b). 

Termohaliinikierto 

Merten vaikutus ilmaston muutoksiin on mo-

nivivahteinen, voimakas ja osin tuntematon. 

Huomattava osa maapallon tuliperäisestä toi-

minnasta tapahtuu valtamerten pohjassa. 

Meriveden lämpötilaerot ja suolapitoisuuden 

vaihtelut saavat aikaan kylmiä ja lämpimiä 

merivirtoja ja tuulia, jotka siirtävät maapal-

lolle tulevaa auringon lämpöä ja haihtuvaa 

kosteutta paikasta toiseen. Suomen ja koko 

Fennoskandian sijainti kostean Atlantin val-

tameren ja kuivemman Euraasian vaihettu-

mavyöhykkeellä tekee ilmastomme vaihte-

lusta erityisen vaikeasti ennustettavan. 

Meriveden suolapitoisuuden vaihtelusta ai-

heutuvan termohaliinikierron (Golf-virran) 

voimistuminen aikaskaaloilla 50–250 vuotta 

on tuonut Lappiin lämpimiä kesiä. Tämä on 

selvinnyt, kun on vertailtu merivirran voi-

makkuutta kuvaavien Atlantin pohjasedi-

menttien hienoaineskoostumusta ja Lapin 

puulustoista ennustettua heinäkuun keski-

lämpötilaa keskenään (Kuva 11). Termoha-

liinikierron heikentyessä kesät ovat olleet 

keskimääräistä viileämpiä vuosikymmenien 

tai jopa vuosisatojen ajan. 

Metsänrajamännyn kasvusta johdettu kesä-

heinäkuun keskilämpötila korreloi sekä vii-

veettömästi että 50–80 vuoden viiveellä au-

ringon aktiivisuusvaihteluiden kanssa (He-

lama ym. 2010). Ensiksi mainittu aiheutuu 

auringon välittömästä vaikutuksesta 

paikallisilmastoon. Jälkimmäinen voi selit-

tyä merivesien hitaalla vuosikymmeniä kes-

tävällä lämpenemisellä ja viilenemisellä.  

Auringon aktiivisuus oli poikkeuksellisen 

korkealla 60 vuoden ajan 1940-luvulta 2000-

luvun alkuun saakka. Tutkimuksissamme ha-

vaitun viiveen perusteella on varsin mahdol-

lista, että merivesiin 1900-luvulla varastoi-

nut lämpö lämmittää ilmakehää lähivuosi-

kymmeninä, vaikka auringon aktiivisuus on-

kin tasaantunut ja jopa kääntynyt laskuun. 

Tämä tulisi ottaa huomioon ilmastomalleissa 

ja niiden tulosten tulkinnassa. 

Ilmaston syklisyys 

Tämän päivän ilmastonmuutostutkimuksen 

kiinnostavimmat kysymykset ovat muu-

tostrendit ja jaksolliset vaihtelut (syklisyys). 

Syklisyyttä tutkitaan spektrianalyysin mene-

telmiin kuuluvilla Fourier- ja aallokemuun-

noksilla.  

Kuva 11. Atlantin sedimenttien hienoaineskoostu-
muksen (oikea pystyakseli, • + yhtenäinen viiva) ver-
tailu Lapin puulustokronologian pohjalta ennustet-
tuun heinäkuun lämpötilaan (vasen pystyakseli, •; 
Helama ym. 2009b). Sedimenttien ikä määritetty ra-
diohiilimenetelmällä, vuosi 0 =1950. 
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Fourier-muunnokset ovat matemaattisia mal-

leja, joilla voidaan kuvata koko tarkastelta-

van ajanjakson samanlaisena kertautuvaa 

aaltoliikettä. Menetelmä toimii hyvin syklien 

pituuden pysyessä muuttumattomana. Aika-

sarjoissa esiintyvät syklit voidaan havainnol-

listaa myös graafeina Fourier-analyysista 

johdetulla ns. FFT-tasoituksella (Fast Fou-

rier Transform). Aallokemuunnokset ovat di-

gitaalisen signaalinkäsittelyn uusimpiin me-

netelmiin kuuluva monipuolinen ja joustava 

Fourier-analyysin muoto. Niiden avulla on 

mahdollista paljastaa kaiken taajuisia syklejä 

vaihtelevan pituisissa aikaikkunoissa (Graps 

1995). 

Aallokeanalyysin mukaan Lapin yli 7650-

vuotisessa lustosarjassa on vuosituhannesta 

toiseen esiintyvää säännönmukaista 16–128 

vuoden sykleissä tapahtuvaa vaihtelua. Fou-

rier-analyysi paljastaa lustosarjasta useita 

16–128 vuoden pituisia syklejä, joista 

vahvimpana esiintyy noin 80 vuoden 

pituinen sykli (Kuvat 12 ja 13). Sama sykli 

näkyy myös Sodankylän, Karesuvannon ja 

Karigasniemen yli 100-vuotisten ilmasto-

mittausten kesälämpötiloissa.  

Sirén (1961) havaitsi syklejä koskevissa tut-

kimuksissaan puiden syntyneen metsänra-

jalla pääasiassa suotuisten ilmastovaiheiden 

aikana, esimerkiksi 1650-, 1750-, 1850-, 

1920- ja 1960-luvuilla. Sama havaittiin myös 

Metlan 1911-vuotisessa lustokronologiassa 

(Mielikäinen ym. 1998). Metsänrajamänni-

köiden uudistuminen vain pidempien lämpö-

jaksojen vallitessa perustuu siihen, että 

mänty tarvitsee lämpöä useiden vuosien ajan 

uudistuakseen ja parinkymmenen vuoden 

verran vakiintuakseen. Ilmaston syklisyys on 

täten tärkeä tekijä metsänrajan määräytymi-

sessä. 

Kuva 12. Fourier-analyysin (ylempi kuva) mukaan noin 80 vuoden pituinen sykli näkyy vuosilustoissa voimakkaimmin. Aallo-
keanalyysin (alempi kuva) mukaan syklisyys on voimakkainta punaiseksi merkityllä alueella, joka painottuu 16–128 vuoden 
jaksoalueelle (jakson pituus y-akselilla). 
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Kuva 13. Lapin metsänrajamännyn vuosilustoindeksistä johdettu kesä-heinäkuun keskilämpötilan vaihtelu (50 vuoden 
FFT-tasoitus, syklin pituus  60-95 v). 
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2.1.5. Onko Suomen ilmasto muut-

tunut 1900-luvulla? 

Kasvutrenditutkimuksia 

Lähes 50 tutkijaa 12 Euroopan maasta osal-

listui Metlan aloitteesta 1990-luvun alussa 

käynnistettyyn tutkimukseen, jonka pääky-

symys kuului: "Osoittavatko puut ja metsät 

eri puolilla Eurooppaa kasvun muutoksia, 

joita ei voida selittää metsien hoidolla tai 

metsien rakenteen muutoksilla?" Tutkimus-

aineistot koostuivat pitkäaikaisista metsän-

kasvatuskokeista, valtakunnallisista met-

säninventoinneista ja luonnonsuojelualuei-

den vanhoista, metsänhoidolta rauhassa kas-

vaneista puista.  

 

 Vuonna 1996 päättyneen nelivuotisen tutki-

mushankkeen tulokset (Kuva 14) olivat sel-

keät. Keski- ja Etelä-Euroopassa puiden 

kasvu oli lisääntynyt kiihtyvästi koko 1900-

luvun ajan (Spiecker ym. 1996). Pohjois-

maissa ja Venäjän Karjalassa metsät eivät 

osoittaneet minkään suuntaista trendiä, vaan 

puut kasvoivat kuten samanikäiset puut sata 

vuotta aiemmin. Keski-Euroopan metsien 

kasvun kiihtymisen pääsyyksi arvioitiin 

maataloudesta ja liikenteestä tuleva typpilas-

keuma, joka oli 5–10-kertainen Fennoskan-

dian laskeumiin verrattuna. Keski-Euroopan 

vuotuinen typpilaskeuma, 25–50 kg/ha ylit-

tää suuruusluokaltaan käytännön metsänlan-

noituksessa käytetyn annoksen (150 kg/ha 6-

8 vuoden välein). Kasvun kiihtymiseen on 

typpilaskeuman lisäksi saattanut vaikuttaa 

aikoinaan eläinten kuivikkeina käytettyjen 

karikkeiden jättäminen metsään. Joillakin 

alueilla Sveitsin ja Ranskan vuoristoissa sa-

teisuuden ja lämpötilojen muutoksilla arvioi-

tiin olleen vaikutusta kasvun lisääntymiseen 

1900-luvun jälkipuolella. Keski-Euroopan 

kuusten kasvussa näkyi myös selviä merk-

kejä metsätuhokeskustelun kohteena olleista 

kuivista vuosista 1970-luvun loppupuolella. 

 

Mahdollisen ilmastonmuutoksen etenemisen 

selvittämiseksi tutkimus toistettiin MIL-oh-

jelmassa vuosina 2007–2008. Tutkimuksen 

noin 1000 kairauskoepuun aineisto kerättiin 

Pohjois-Suomen kuivilta ja kuivahkoilta 

kankailta (45 metsikköä) ja Etelä-Suomen 

luonnonsuojelualueilta (24 metsikköä). 

Alustavien analyysien mukaan Suomen pui-

den kasvussa ei edelleenkään näy ilmastosta 

tai muista ympäristön muutoksista aiheutu-

vaa trendiä (Kuva 15). 

Kuva 15. MIL –ohjelman kasvutrenditutkimuksen tu-
loksissa ei näy viime vuosikymmeninä kasvutrendejä. 
Mallit on laskettu trendien paljastamiseen soveltuvan 
Arstan-ohjelmiston RCS- mallinnuksella (Cook 1985). 

Kuva 14. Euroopan metsien kasvutrenditutkimus 
ei osoita Suomessa ympäristön muutoksista ai-
heutuvia kasvunmuutoksia (Mielikäinen ja Timo-
nen 1996b). 
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Suomen metsien kasvun lisääntymisen 
syyt 

Luonnonmetsissä kasvavien puiden muuttu-

mattomasta kasvusta huolimatta Suomen 

metsien kokonaiskasvu on lisääntynyt vii-

meisten 40 vuoden aikana lähes kaksinker-

taiseksi (Kuva 16). Nykyinen vuosikasvu, 

noin 104 miljoonaa m3 ylittää vastaavan ko-

konaispoistuman (hakkuut, latvahukkapuu, 

luonnonpoistuma) yli 30 miljoonalla kuutio-

metrillä. Syynä kasvun lisääntymiseen ei 

edellisen perusteella ole ilmastonmuutos 

eikä mikään muukaan luontainen tekijä, vaan 

metsien hoito ja hoidon aiheuttamat metsien 

rakenteelliset muutokset. 

 

Selkein kasvua lisännyt tekijä on ollut soiden 

ojitus. Viiden miljoonan suohehtaarin ojitta-

minen on lisännyt vuotuista kasvua yli 10 

miljoonaa m3. Huomattava merkitys on 

myös metsien tihentymisellä ja puuston ikä-

rakenteen muutoksilla (metsien nuortumi-

sella). 

Fenologiset havainnot ja puiden kasvun 
alkaminen  

Fenologia tutkii biologisten ilmiöiden vuo-

denaikaista ja vuosittaista vaihtelua ja ympä-

ristötekijöiden (ilmaston) vaikutusta siihen. 

Kevään eteneminen luonnossa on sidoksissa 

lämpötilaan, mikä tekee mahdolliseksi tar-

kastella mennyttä ilmastoa fenologisista ai-

kasarjoista (Holopainen ym. 2006). Suomen 

Tiedeseura aloitti vuoden kiertokulkuun liit-

tyvien fenologisten tapahtumien seurannan 

vuonna 1846. Fenologiset havainnot (lehtien 

puhkeaminen, jäiden lähtö, kukkiminen) 

osoittavat keväiden aikaistuneen 1800-lu-

vulta (Holopainen ym. 2006, 2009; Linko-

salo ym. 2009). Viimeisimpien seurantojen 

mukaan männyn silmujen puhkeaminen on 

aikaistunut 8–10 päivällä 1960-luvulta 2000-

luvulle. Puiden paksuuskasvun alkaminen ei 

ole päivittäisten seurantojen mukaan aikais-

tunut merkittävästi. Tornionjoen jäidenlähtö, 

jota on seurattu vuodesta 1693 alkaen, on ai-

kaistunut noin kaksi viikkoa kolmensadan 

vuoden aikana. Muutos on pääosin selitettä-

vissä muutoksella pikku jääkauden tasosta, 

sillä viimeisten sadan vuoden aikana aikais-

tumista ei ole tapahtunut. 

 

Keväiden aikaistumisen ohella metsät ovat 

aluskasvillisuuden perusteella arvioiden tuo-

reutuneet erityisesti Lapissa (Mattila 2006). 

Tuoreutumisen syynä voivat olla hakkuiden 

aiheuttamat metsien rakenteen ja valoilmas-

ton muutokset, jotka ovat vaikuttaneet met-

sätyypittelyssä käytettyyn aluskasvillisuu-

teen. Muita syitä tuoreutumiseen saattavat 

olla typpilaskeuma ja maaperän biologisen 

aktiivisuuden paraneminen pikku jääkautta 

seuranneen lämpimämmän 1900-luvun ai-

kana. 

2.1.6. Ilmastoennusteet 

Ilmaston vaihtelut 1900-luvulla 

Suomen ja koko pohjoisen pallonpuoliskon 

välinen ilmastokehityksen vertailu auttaa ar-

vioimaan vuosilustoihin perustuvan ilmasto-

tiedon yleistettävyyttä. Ilmatieteen laitoksen 

säätilastojen mukaan vuoden keskilämpöti-

lan vaihtelu on Lapissa suurempaa kuin 

Etelä-Suomessa ja se kasvaa pohjoiseen päin 

mentäessä (Kuva 17). Pikku jääkauden pää-

tyttyä 1900-luvun alussa ilmasto lämpeni no-

peasti 1940-luvulle. Sitä seurannut viilene-

minen johti Lapissa huomattaviin metsien 

uudistamisongelmiin osittain ilmastoon so-

peutumattomien, liian eteläisten siemen- ja 

taimialkuperien vuoksi. 

Kuva 16. Suomen metsien kasvu ja poistuma 1953 - 2010 
(Metsätilastollinen vuosikirja 2010). 
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Viileää vaihetta seurannut lämpeneminen 

palautti lämpötilat 1930-luvun tasolle 2000-

luvun alkuun mennessä. Viime vuosina Poh-

jois-Suomen ilmasto on jälleen viilennyt. 

Koko pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilan 

kehitys näyttää jatkuneen nousujohteisena, 

joskin lämpeneminen on viime vuosina hi-

dastunut. 

Metsänrajamäntyjen vuosilustot antavat 

myös pohjaa arvioida 1900 -luvun lämpene-

misen ja lämpövaihteluiden ainutlaatui-

suutta. Mittausten mukaan vuoden keski-

lämpö on kohonnut 1800 -luvun lopulta ny-

kypäivään noin 0,7 astetta. Puuaineen tihey-

teen perustuvan tuoreen tutkimuksen mu-

kaan (Esper ym. 2012) Rooman lämpökausi 

(200 eaa. – 400 jaa.) ja keskiajan lämpökausi 

(900 – 1300 jaa.) olivat lämpimämpiä ja kes-

toltaan pidempiä kuin 1900 -luku. Ajanlas-

kumme ensimmäinen vuosisata oli Lapissa 

0,60°C lämpimämpi kuin aikaväli 1951–

1980, ja yli asteen lämpimämpi kuin viileänä 

tunnettu 1300-luku. Lämpimin 30-vuotis-

kausi sattui vuosiin 21–50 jaa. (+1,05°C) ja 

kylmin vuosiin 1451–1480 (-1,19°C). 

Tulosten mukaan 1900 -luvun lämpötila-

muutokset eivät ole mitenkään poikkeuksel-

lisia. 

Vaihtoehtoisia ilmastoennusteita 

Puulustojen tiheyteen perustuvien ilmasto-

mallien mukaan (Büntgen ym. 2011) kesät 

olivat pikku jääkauden kylmimmässä vai-

heessa 1600 -luvulla noin 2 astetta viileäm-

piä verrattuna viimeisten 2000 vuoden kes-

kiarvoon (kuva 18). Myös 1900-luvun alun 

viileys sekä 1700 -luvun puolivälin, 1930 -

luvun ja 2000 -luvun alun lämpöjaksot ovat 

jättäneet jälkensä Lapin mäntyjen puuaineen 

tiheyteen. 

Ilmaston syklisyys antaa mahdollisuuden arvi-

oida ilmaston tulevaa luontaista vaihtelua 

myös puulustojen pohjalta. Timosen ym. 

(2010) alustava ilmastoennuste jaksolle 2010–

2100 perustuu 1500-luvulta säännöllisesti 60–

95 vuoden jaksoissa vaihdelleen sarjan ekstra-

polointiin. Se on samansuuntainen Sirenin 

(1961) puulustoihin ja Abdussamatovin (2009) 

aurinkosykleihin perustuvien ennusteiden 

kanssa. Timosen ja Abdussamatovin ennusteet 

Kuva 17. Pohjois- ja Etelä-Suomen sekä pohjoisen pallonpuoliskon vuotuisen (ylempi kuva) ja kesä-heinäkuun 
(alempi kuva) lämpötilapoikkeamat kunkin lämpötilasarjan keskiarvosta viiden vuoden FFT-tasoituksena. Läh-
teet: Ilmatieteen laitos ja Climate Research Unit (CRU).  
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viittaavat 1 - 2 asteen viilenemiseen noin vuo-

teen 2060 mennessä. Viileneminen viittaa an-

karimmillaan siirtymistä pikku jääkauden 

tyyppiseen kylmään jaksoon. On syytä koros-

taa, että ennuste perustuu vuosien ja vuosi-

kymmenten väliseen luontaiseen ilmaston-

vaihteluun ilman ihmisen mahdollista vaiku-

tusta.  

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) 

neljännen arviointiraportin (2007) mukaan 

maapallon ilmaston lämpenemisen päätekijä 

on ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu. 

Paneelin tekemät ennusteet perustuvat tietoko-

nemalleihin, jotka pyrkivät jäljittelemään 

luonnon fysikaalisia prosesseja. Mallit on so-

vitettu menneiden vuosikymmenten ilmaston 

vaihteluihin ja ilmakehän mitattuun hiilidiok-

sidipitoisuuteen. ACCLIM –hankkeessa Suo-

mea koskevien ennusteiden mukaan Lapin ke-

sänaikainen lämpötila nousee kuluvan vuosi-

sadan loppuun mennessä 1-5 °C verrattuna 

jakson 1971–2000 tilanteeseen (Jylhä 2009). 

Kuva 18. Lapin metsänrajamännyn puuaineen tiheyden pohjalta lasketussa kesä-elokuun keskilämpötilassa 
(Büntgen ym. 2011) näkyy pikku jääkauden viileys (sininen väritys) ja 1930-luvun lämpimyys (punainen väritys). 
Ilmasto voi kehittyä seuraavan sadan vuoden aikana seuraavasti: A) Ilmatieteen laitoksen ACCLIM –hankkeessa 
Pohjois-Suomelle laaditun ennusteen mukaisesti (punainen viiva); B) puun kasvun syklisen vaihtelun mukai-
sesti (sininen viiva) ja C) Auringon aktiivisuuden mukaan (vihreä pistekatkoviiva). Kaikki tulevaisuuskuvat ovat 
viitteellisesti suuntaa antavia. 
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2.1.7. Päätelmiä 

Lapin mäntyjen yli 7600-vuotinen vuoden-

tarkka lustokronologia on koko maailman pi-

simpiä havupuuaikasarjoja. Tuhannet nykyi-

sestä Metsä-Lapista ja puuttoman Tunturi-

Lapin järvistä löytyneet megafossiilit kerto-

vat lukuisista lämpö- ja kylmäkausista. Pui-

den löytöpaikan perusteella arvioiden Lapin 

kesät olivat 6000 vuotta sitten runsaat 2,5 as-

tetta nykyistä lämpimämpiä. Lustoanalyysit 

viittaavat historian kirjoista tutun, tuhannen 

vuoden takaisen keskiajan lämpökauden ol-

leen yhtä lämmin tai lämpimämpi kuin 1930-

luku. Itä-Suomen mäntykronologia ja eri 

puolilta maailmaa kerätyt muut tiedot osoit-

tavat keskiajan lämpökauden olleen maail-

manlaajuisesti myös poikkeuksellisen kuiva 

(Helama ym. 2009a).  

Keskiajan lämpökautta seurasi pikku jääkau-

tena tunnettu viileämpi jakso, joka päättyi 

Suomessa vasta sata vuotta sitten. Se oli 

poikkeuksellisen kylmä koko Pohjois-Eu-

roopassa. Pikku jääkauden kylmin vaihe osui 

1400-luvun jälkipuoliskolle, jolloin lämpö-

tila oli kolmenkymmenen vuoden keskiar-

vona puolitoista astetta alhaisempi kuin 

1900-luvun alkupuoliskolla. Ainakin osa 

1930 -luvulla kulminoituneesta lämpenemi-

sestä on ollut normaalia ilmaston vaihtelua. 

Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu on 

keskittynyt maapallon keskilämpötilan muu-

tokseen ja ihmisen osuuteen sen aiheutta-

jana. Olipa muutoksen syy mikä tahansa, so-

peutumisen kannalta tärkeintä olisi enna-

koida maapallon keskiarvon sijaan paikalli-

silmastojen todennäköisiä muutoksia.  

Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin 

pohjautuvien ilmastoennusteiden heikkou-

tena on auringon ja merten syklisten pitkäai-

kaisvaikutusten puutteellinen käsittely ja 

mallien hyvyyden arviointiin käytetyn ajan-

jakson lyhyys. Jaksollisten vaihteluiden 

 

huomiotta jättäminen voi johtaa puutteelli-

siin tulkintoihin. On mahdollista, että 1850-, 

1930- ja 1990-luvuilla alkaneet lämpenemi-

set sekä niiden väliin sattuneet viilenemiset 

ovat pääosin ilmaston luontaista vaihtelua. 

Luontaista ilmastohistoriaa koskevan kat-

sauksemme pääsanoma on, ettei muutaman 

vuosikymmenen tai viimeisen vuosisadan il-

mastokehitys anna riittävää kuvaa paikalli-

silmastomme tulevasta suunnasta tai muu-

toksen suuruudesta. Merellisen Atlantin ja 

mantereisen Siperian vaihettumavyöhyk-

keellä sijaitsevassa Suomessa on uhkaroh-

keaa tehdä metsänhoitoa koskevia päätöksiä 

yksinomaan lämpenevän ilmaston pohjalta. 

Tulevaisuuden luontaiset ilmaston vaihtelut 

tulevat todennäköisesti tapahtumaan osin sa-

moilla aikajänteillä kuin menneisyydessäkin. 

Puulustojen paljastamilla kahden asteen läm-

pötilan muutoksilla vuosisatojen välillä on 

historiatiedon perusteella arvioiden dramaat-

tisia vaikutuksia ihmisyhteisöihin erityisesti 

asutuksen äärirajoilla.  

Pohjoisen pallonpuoliskon ilmaston pitkän 

ajan luontainen pääsuunta on ollut Milanko-

vićin (1941) teorian mukainen vähittäinen 

viileneminen noin 0,3 oC vuosituhannessa 

kohti seuraavaa jääkautta. Maapallon akseli-

kulman ja kiertoradan vaihteluiden aiheutta-

man tasaisen kylmenemisen ohella ilmastoa 

ovat säädelleet vuosikymmenten ja vuosisa-

tojen aikaskaalassa tapahtuneet auringon ak-

tiivisuuden ja merivirtojen vaihtelut. 

Suomen ja koko Fennoskandian paikallisil-

maston ratkaisevia tekijöitä ovat tulevaisuu-

dessakin Atlantin valtameri ja sen aikaansaa-

mat tuulet. Se, missä määrin ihminen voi näi-

hin luonnon trendeihin ja vaihteluihin vai-

kuttaa ja kuinka muutoksiin sopeudutaan, 

vaatii vielä paljon monitieteistä tutkimusta. 
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