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1. 
Mikä on 

ilmastonmuutos? 
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Tässä kuvasarjassa käsitellään sekä ilmaston vaihteluita että ilmastonmuutosta. Koskien jälkimmäistä,  teemana on 
tieteellinen ilmastonmuutos (Ilmastonmuutos (tiet.)). Mahdolliset päätöksentekoon kantaa ottavat ohjeistukset tai 
suositukset perustuvat täten tieteelliseen tutkimukseen – eivät poliittisesti painottuneen ilmastotieteen (Ilmastonmuutos 
(pol.)) näkökulmaan. Tiedot asiakirjasta YK, UNFCCC Press Fact Sheet: Climate change science (2011)
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2.1
Mitä on lustotutkimus?
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Suomessa on tehty lustotutkimusta jo sadan vuoden ajan (kooste). 
Tutkimuksen valta-aikaa olivat erityisesti 1950- ja 1960-luku, jolloin 
muun muassa Hustich, Mikola ja Sirén avasivat puulustojen salaisia 
arkistoja.

Suomalaisen lustotutkimuksen huipennus koettiin Rovaniemellä 
kesäkuussa 2010, jolloin noin 400 alan tutkijaa yli 40 maasta kokoon-
tui dendrokronologian maailmankonferenssiin. Tämän neljän vuoden 
välein pidettävän tieteellisen kokouksen saanti Suomeen merkitsi 
harvinaislaatuista mahdollisuutta esitellä maailmalle tieteenalan 
osaamistamme ja parantaa näkyvyyttämme kansainvälisessä ilmas-
tonmuutostutkimuksessa. Hyvän lähtökohdan tavoitteillemme tarjosi 
Lapin metsänrajamännyn yli 7650 vuoden pituinen vuodentarkka 
lustokalenteri. 

Tuhansien vuosien pituinen tutkimusaineistomme on tarjonnut 
mahdollisuuden tarkastella ilmastoa eri ajankohtina ja eri pituisin 
aikajäntein. On käynyt selväksi, että ilmasto on syklinen ilmiö ja että 
luontaisessa lämpötilavaihtelussa on menty  melkoista vuoristorataa 
muistakin syistä. 

Tärkeä tehtävämme 1990-luvulla toteutetussa yhteiseurooppalai-
sessa ADVANCE-10K-projektissa  oli selvittää Lapin holoseeniilmas-
tohistorian erityispiirteet lustotutkimuksen keinoin. Aiempien tutki-
musten perusteella tiesimme (esim. Sirén  1961, s. 30 sekä Mielikäi-
nen ym. 1996, s 49), että kymmenien vuosien jaksoissa esiintyneet 
vuoronperään viilenevät ja lämpenevät jaksot olivat vaikuttaneet 
merkittävästi metsänuudistumiseen. Mutta mikä oli tilanne vuosi-
tuhansia sitten, jolloin ilmasto oli useita asteita nykyistä  lämpimäm-
pi? Mielenkiintoista oli selvittää, miten  viimeisten 150 vuoden 
ilmaston lämpötilakehitys suhtautuu aiempiin holoseenin 
ilmastovaihteluihin. 

Jottei jäisi pelkäksi puheeksi, olemme julkaisseet aineistostamme 
satakunta vertaisarvioitua julkaisua sekä lisäksi runsaasti yleistajuisia 
artikkeleita.  

Toivotan antoisia hetkiä  lustotutkimuksen maailmassa! 6

Iso-Syötteen suon reunalla kasvaa jyhkeä 500-vuotias luonnon 

ilmastoasema. Luston maksimileveys vajaat 3 mm. 

Suomalaisen lustotutkimuksen historiikkia ja kuulumisia
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https://lustialab.com/data/Kinsys/Metlan_lustotutkimuksen_tiivis_historiikki.pdf
https://lustialab.com/Lustia/wd2010.htm
https://lustialab.com/data/Advance/eupro32.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf
https://lustialab.com/Lustia/Puun%20Muisti.pdf
https://lustialab.com/data/Advance/supralong_papers_since1974.pdf
https://lustialab.com/Lustia/Document_sf_main.htm
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Puu kasvaa joka kesä paksuutta ja pituutta. Terminen kasvukausi alkaa silloin, kun lumipeite on kadonnut aukeilta paikoilta, 
vuorokauden keskilämpötila on vähintään viitenä päivänä peräkkäin yli +5 °C ja paikallinen tehoisa lämpösumma ylittää 20 
vuorokausiastetta sitä seuraavien viiden päivän aikana. Vuosirenkaan (luston) leveys kertoo kasvukauden tuotoksen, jonka 
voi laskea myös solukerrosten määränä. Jos kasvukauden aikana yllättää kylmyysjakso, saattaa puu reagoida siihen aloit-
tamalla tummemman paksuseinäisen kesä- eli myöhäispuun muodostamisen. Jos sää kuitenkin lämpenee uudelleen, 
kasvuprosessi palaa takaisin isompisoluisen kevät- eli varhaispuun muodostamiseen. Näin syntyy valelusto. Puusoluihin 
taltioituu myös 13C ja 12C-isotooppeja. Niistä tarkemmin täällä. 7

LUSTOTUTKIMUS ON PUUN KASVUN TUTKIMISTA

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kasvukausi
http://www.metla.fi/ohjelma/mil/loppuraportti/jalkanen.htm


Kasvu 
alkaa 

Kasvu 
loppuu

Männyn vuosiluston solukerrokset  muodostuvat toukokuun alun ja heinäkuun puolenvälin välisenä aikana.  Vaaleampi  osa 
(kevätpuu) kehittyy suunnilleen juhannukseen saakka  ja tummempi  osa (kesäpuu)  heinäkuun puoleen väliin mennessä.  
Koska yksi solukerros muodostuu suunnilleen päivässä, voisi sen perusteella arvioida muinaista  ilmastoa lähes päivän 
tarkkuudella. Ongelmaksi muodostuu kasvukauden alkamisajankohta, joka  riippuu +5 oC lämpösummakynnyksen 
ylittymisestä. Se vaihtelee vuosittain jopa kuukauden haarukassa riippuen päivittäisen keskilämpötilan kehittymisestä. 
Tarjolla ei toistaiseksi ole keinoa, jolla +5 oC lämpösummakynnys voitaisiin määrittää taannehtivasti ilman päivittäisiä 
lämpötilamittauksia. Niinpä joudumme tyytymään solukerrosten kehittymisessä kuukauden tarkkuuteen. 

Tieto siitä, että solukerrosten jakautuminen loppuu yleensä heinäkuun puoleen väliin mennessä, antaa mahdollisuuden 
arvioida taannehtivasti kesäaikaisten tapahtumien ajankohtia käyttämällä arviota yksi solukerros per päivä. Sen mukaan 
kuvassa näkyvä vuosilusto olisi saanut ensimmäisen solukerroksensa  toukokuun viimeisellä viikolla. Asiasta ei kuitenkaan 
ole riittävästi tutkittua tietoa.      8

LUSTOTUTKIMUS AMMENTAA TIETONSA SOLURAKENTEISTA JA SOLUIHIN TALLENTUNEESTA YMPÄRISTÖTIEDOSTA



Lustotutkimuksissamme on määritelty neljä puuyksilön syntypisteen koordinaattiin (siemenen putoamispaikkaan) sidottua 
ulottuvuutta. Tuloksia esittelemme useimmiten vuosilustokalentereiden sisältämän aika-akselin välityksellä. Puun rakenne 
ja ominaisuudet mahdollistavat kalentereiden teon mm. lustoleveyksistä ja –tiheyksistä, pituuskasvuista ja lustoihin 
tallentuneista hiili-isotooppi-suhteista. Paikkaominaisuus tarjoaa  globaali-ilmastoon liittyviä ilmastokysymysten selvittelyn. 
Lustotutkimus on siksi  kansainvälistä ja monitieteistä, ja tieto kootaan arkistoihin.  Lähes 750 puulajia eri puolilla maailmaa 
tarjoavat erilaisia prokseja ilmastotutkimuksiin. Kokoamme osaamistamme erilaisiin tietojärjestelmiin tavoitteenamme 
informaation älykäs hallinta. 9

ITRDB

LUSTOTUTKIMUKSEN 4 ULOTTUVUUTTA

https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/paleoclimatology-data/contributing
https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/templates/tree-species-code.txt
http://web.utk.edu/~grissino/itrdb.htm
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Puun kasvun kannalta tärkeitä muuttujia ovat kesäpuun tiheys (MXD) ja lämpötila (TRW).  Ensimmäiset 12 pylvästä 
kuvaavat edellisen kesän ja harmaat pylväät kuluvan kesän ilmastovastetta (Grudd 2008). MXD  kuvaa kesäkuukausien  ja 
TRW heinäkuun keskilämpötilaa.  Saman tutkimuksen mukaan ”There is no significant response to monthly sums of 
precipitation” eli kosteudella ei ole tilastollista merkitystä puun kasvun kannalta.

Tuoreinta tietoa lustotutkimuksen mahdollisuuksista: Mitä vuosilustomittaukset kertovat ilmastosta?
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MITÄT LUSTOT KERTOVAT ILMASTOSTA?

Edellinen vuosi Tämä vuosiEdellinen vuosi Tämä vuosi        
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https://lustialab.com/data/pdf/lustoparametrit.pdf?fbclid=IwAR1aXZtcrX49HPsKJ2rGzjns2W_VerWr7jbn5bgNKE_zHf3F6H4-hX8ufIk


Puiden kasvun vaihtelun mittari on vuosilustoindeksi.  Sen laskenta perustuu 
standardisointiin, jolla tarkoitetaan eri olosuhteissa eläneiden puiden 
kasvujen saattamista  keskenään vertailukelpoisiksi. Menetelmässä on 
keskeisellä sijalla puun sädekasvua kuvaavan keskimääräisen kasvumallin 
laatiminen, jossa otetaan samanaikaisesti huomioon puun ikääntymisestä, 
kasvupaikasta, metsikkörakenteesta ja eräistä muista kasvutekijöistä 
aiheutuva kasvun vaihtelu. 

Standardisoinnin yksityiskohdat riippuvat tutkimusasetelmasta ja -
aineistosta. Usein riittää pelkkä puun biologisesta ikääntymisestä 
aiheutuvan kasvun alenevan trendin poistaminen, edellyttäen, että puu on 
kasvanut normaalisti ja  häiriöttömissä olosuhteissa. Jos otos on esimerkiksi 
liian pieni tai siinä on liian monta muuttuvaa kasvutekijää, saattaa tutkittava 
signaali peittyä ns. kohinaan, mikä tekee tuloksesta epäluotettavan. Silloin 
on parempi luopua analyysistä. 

Puiden kasvun vaihtelu on laajoilla alueilla suhteellisen samanlaista, jos 
kyseessä on ilmastollisesti ja pinnanmuodoiltaan yhtenäinen alue. Esimer-
kiksi Kuusamon, Inarin ja Ruotsin Torniojärven mäntyjen vuosilustoista voi-
daan erottaa samat kylmät ja lämpimät kesät. Toisaalta, ilmastollisista 
eroista aiheutuen eteläsuomalaisen männyn indeksi poikkeaa selvästi 
pohjoissuomalaisesta.
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LUSTOTUTKIMUKSEN PERUSTYÖVÄLINE ON VUOSILUSTOINDEKSI



Vuosilustoindeksit (alempi kuva) lasketaan vertaamalla sädekasvuja keskimääräistä kasvua kuvaavaan tasoituskäyrään 
(ylempi kuva). Tutkimusaineiston standardisointi (indeksien laskenta) onnistuu hyvin, jos kasvumalliin saadaan 
sisällytetyksi kaikki tarkasteltavaa ilmiötä häiritsevä vaihtelu.  Kulloinenkin tutkimustilanne määritellään ns. Cookin 
käsitteellisen mallin avulla (Kuva 24). Yksityiskohtaisempi selostus Mielikäinen ym. (2012) -julkaisun sivuilla 34-37. 
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LUSTOSARJAN STANDARDISOINTI (TASOITUS JA INDEKSIN LASKENTA)

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf


Lustoaineiston ilmastomallinnus. Tässä esimerkkinä Norjan Kaarasjoella mitattu heinäkuun keskilämpötila verrattuna Inarin 
Muotkanruoktun männyn paksuuskasvun vuosilustoindeksistä arvioituun lämpötilaan (alempi kuva). Ylemmän kuvan leveä 
murtoviiva kuvaa mitatun ja arvioidun lämpötilan välistä korrelaatiota 22 vuoden liukuvissa aikaikkunoissa. Ohuet viivat 
kuvaavat 95 %:n luottamusvälejä. Korrelaatio aikaikkunoissa on vaihdellut arvon 0.60 molemmin puolin. Tästäkin 
tarkemmin Mielikäinen ym. (2012) -julkaisun sivuilla 34-37. Data.
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ILMASTOTIETOJEN JOHTAMINEN VUOSILUSTOINDEKSISTÄ

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf
https://lustialab.com/data/Advance/Info_Advance10K_basic.pdf


Oheisessa esityksessä on kuvattu yksityiskohtaisesti vuosilus-
toihin perustuvan ilmastomallin laadinnan vaiheet. Prosessi voi 
näyttää monimutkaiselta, mutta kyse on kuitenkin aika taval-
lisesta suunnittelusta, jossa pyritään etukäteistiedon perus-
teella välttämään tunnetut virhelähteet ilmastosignaalin mak-
simoimiseksi ja sovittamaan otoskoko asetettuun tarkkuus-
vaatimukseen. Tällä tavoin menetellen päästään mahdollisim-
man hyvään tulokseen kustannustehokkaasti. 

Yleisesti voidaan todeta, että puun eliniän puitteissa tapahtuva 
vuosien ja vuosikymmenten välisen ilmastonvaihtelun analy-
sointi on melko helppoa. Työ voidaan tehdä erittäin tehok-
kaasti ns. Signal Free Standardisation-mallinnuksella.  

Puun elinikää pidempien, satojen ja tuhansien vuosien aika-
jänteillä tapahtuvan pitkätaajuisen vaihtelun analysointi sen 
sijaan on haastavampaa, koska aineistolta vaaditaan merkit-
tävästi enemmän laadullista kulloisenkin kauden kasvutasojen 
määrittämiseksi. Syinä ovat muun muassa puun kasvun moni-
muotoisuus ja ilmaston vaihteluiden monet ”kasvot”: trendi-
mäisyys, syklisyys, yhtäkkiset muutokset toimintatilasta toi-
seen ja satunnaisuus (kaoottisuus). Näiden ilmiöiden tunnis-
tamien eri aikoina kasvaneiden puiden vuosilustoista vaatii 
sekä datoilta että menetelmiltä luotettavuutta ja lisäksi  tutki-
jalta vankkaa käytännön ammattitaitoa ja tilastollisten 
menetelmien hallintaa. 

Kuva myös luettavampana pdf-posterina.
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ILMASTOMALLINNUKSEN KULKU 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1125786508000374?fbclid=IwAR17SWIBynh_Erm1OXlWgQMDfuYWlJH8JyMZOKwmHZ17HMeijvws-jug5O8
https://lustialab.com/Lustia/rcs_modelling.pdf


2.2
Lustotutkimusta ja

erikoisia puita

meillä ja maailmalla
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Suomen vanhin mänty kasvaa Raja-Joosepin läheisyydessä. Ikää sillä on 
780 vuotta. Katso lehtiartikkeli

16 © Hannu Herva

Kataja on männyn ohella vanhaksi elävä puulaji. Kuitenkin suurin osa 
tunturialueen vanhimmista katajista on noin 300-400 vuoden ikäisiä. 
Lemmenjoen Pellisenlaelta on löydetty toistatuhatta kasvukautta elänyt 
puu (Siren 1980 suull.). 

Lapin katajaa on käytetty dendrokronologisissa määrityksissä, koska se 
elää vanhaksi ja muodostaa selvästi erottuvia vuosilustoja. Etelä-
Suomessa vuosilustojen paksuus saattaa olla useita millimetrejä, kun taas 
tunturialueen katajien kapeimmat lustot ovat leveydeltään vain pari 
sadasosa millimetriä.  

Vanhojen ja erikoisten puiden bongaaminen on mielenkiintoinen 
harrastus. Tässä erään asianharrastajan näkökulma aiheeseen. Ja miksei 
tämäkin: High-altitude Forests, Big Trees and Culture

SUOMEN VANHIN MÄNTY

https://www.google.com/search?q=rajajooseppi&oq=rajajooseppi&aqs=chrome..69i57j0l5.3016j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://lustialab.com/Lustia/VanhinMantyWallenius.pdf
https://maputi.blue/trees_of_the_world.htm
https://lustialab.com/data/pdf/cypress_trees_in_the_high_mountains_intsm.pdf
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Levin metsänrajamänty ”Levipuu”

Lapin tuntureilla harvakseltaan kasvavien elävien mäntyjen uudistumisajankohta, 
samoin kuin kelojen ja kantojen ajoittaminen uudistumisajankohdan selvittämiseksi 
ovat aina mielenkiintoisia tehtäviä. Vuonna 2006 tulin selvittäneeksi Levitunturin 
harvassa kasvavien mäntyjen elämänhistoriaa. Kävi ilmi, että ne olivat syntyneet 
pääosin  1930- ja 1760-luvun suotuisina ilmastojaksoina. 

Levitunturin huipulla, ravintola Tuikusta noin 30 metriä kaakkoon elävä metsänraja-
mänty ”Levipuu”  edustaa 1760-luvun puusukupolvea. Se on muutaman metrin 
korkuinen tuulenpieksemä mäntyvanhus, jotka sitkeästi uhmaa ankaria olosuhteita. 
Tein asiasta lyhyen tutkielman. 

LEVITUNTURIN MÄNNYT

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


Viite: Mäkinen, K. 1982. Tiedonanto Vuotson interglasiaalisesta lehtikuusen rungosta.Geologi 34:183–185.

© Mauri Timonen

Vuotson kanava kaivutöiden aikana löytynyt lehtikuusen runko on peräisin viime jääkautta edeltäneeltä Eemi-
kaudelta (130 000 – 118 000 vuotta sitten) 
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EEMIKAUDEN LEHTIKUUSI

https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1982_Makinen_VuotsonLehtikuusi.pdf


Pohjois-Kalifornian White Mountains-vuorten ylängöillä yli 3000 metrin korkeudella kasvaa okakäpymänty (Pinus longaeva).  Aiemmin puhuttiin myös vihne-
männystä, mutta se on nykyisin eri laji (Pinus aristata). Lajin (aiemmin) vanhinta edustajaa, yli 4750-vuotiasta Metusalem-mäntyä, pidetään maailman 
vanhimpana elävänä ”asiana” (The oldest living thing on earth). Vihnemännystä on laadittu maailman pisin havupuulustosarja, 8800 v. Metlassa vuonna 2003 
aloitettu lustotutkimuksen kehittämisprojekti Lustia on saanut runsaasti vaikutteita Arizonan yliopiston tutkijan Thomas P. Harlanin johtamilta
vihnemäntytutkimuksen kenttätyöleireiltä. Kuvassa on 3600 metriin kohoava Reed Flat-kukkula, jolta Edmund Schulman löysi jo 1950-luvulla 17 yli 4000-
vuotiasta lajin edustajaa. Valitettavasti hän kuoli nuorena, 49-vuotiaana, jättäen jälkeensä vain lustonäytteet, muistiinpanot ilman kunnollisia karttoja sekä
joukon mustavalkoisia kuvia. Nykytutkijat ovat jo vuosien ajan yrittäneet uudelleen paikantaa näitä kuuluisia puita. Työ on hidasta, sillä tutkittava alue
useiden tuhansien hehtaarien laajuinen ja maasto vaikeakulkuista vuoristoseutua. Kuvan katselupisteen ja huipun välistä korkeuseroa on 60 m ja matkaa
huipulle liki 2 km! Pikku kuvissa esitellään kolme puuvanhusta, joista WHT4931 ja WHT4929 (“Tähtipuu”) ovat Margit  Pudas-Timosen (kuvassa) sekä
WHT4763 ja WHR4764 allekirjoittaneen paikallistamia. Lisää vihnemännystä.

© Mauri Timonen

© Mauri Timonen

© Mauri Timonen

© Mauri Timonen
Margit Pudas- Timonen

© Mauri Timonen

Tom Harlan

© Mauri Timonen
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MAAILMAN VANHIMMAT MÄNNYT

https://en.wikipedia.org/wiki/Methuselah_(tree)
https://lustialab.com/__CC-Art/__USRes/1958_Sch_BPOldestknownLivingThing.pdf
https://lustialab.com/Lustia/LosAngelesTimes.pdf
https://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke.htm
https://maputi.blue/tahtipuu_v3oq.pdf
https://foresthistory.org/wp-content/uploads/2016/12/2008-Spring_Bio-Schulman.pdf
http://www.sonic.net/bristlecone/home.html
https://ltrr.arizona.edu/content/remembering-tom-harlan
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Tämä noin puolitoistametriä korkea yli  4000-vuotinen vihnemänty kasvaa yli 3600 metrin korkeudella Kaliforniassa 
White Mountains-vuorten Reed Flat-kukkulalla Inyo National Forest-kansallispuistossa. 

YLI 4000-VUOTIAS!

https://www.fs.fed.us/r5/inyo/about/


Siirrytään ajassa 200 miljoonaa vuotta taaksepäin! Vierailu kivettyneessä “metsässä” (Petrified Forest) Arizonassa on oiva
opintomatka menneisyyteen. Enemmän tarkastelua jutussa Merkillinen metsä.
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200 MILJOONAA VUOTTA!

https://www.nps.gov/pefo/index.htm
https://maputi.blue/lk_120305_pfab.pdf
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Toinen otos kivettyneestä metsästä. Kivettyneet muinaiset puunrungot on nousseet laattatörmäilyjen vuoksi kahden
kilometrin syyvyydestä maanpainnalle! 



2.3
Tutkimusaineistojen

hankinta ja hallinta

23



Puun pituus- ja paksuuskasvun vuosien välinen vaihtelu aiheutuu ympäristötekijöistä Cookin (1992) 
esittämän käsitteellisen mallin mukaan seuraavasti:

,  jossa

Rt = havaittu kasvu
At = puun biologisesta iästä aiheutuva trendi vuosiluston  leveydessä
Ct = ilmastosta aiheutuva kasvuvaikutus
Dlt = metsikön sisäisistä (endogeenisistä) tekijöistä aiheutuva kasvuvaikutus
D2t = ulkoisista (eksogeenisistä) tekijöistä aiheutuva kasvuvaikutus ja
Et    = selittämätön kasvuvaikutus
t    = aika (vuosi)

Ilmastoa kuvaavat tärkeimmät tekijät (Ct) ovat Suomessa lämpötila ja sademäärä. 

Metsikön sisäisiä  tekijöitä (Dlt ) ovat mm. metsikkörakenne ja puuston tiheys, puiden välinen kilpailu, 

kukkiminen ja siementuotanto. 

Ulkoisia tekijöitä (D2t) ovat mm. hakkuut, metsäpalot, hyönteistuhot, taudit, saasteet, tulvat ja myrskyt. 

Dlt:n ja D2t:n yhteydessä esiintyvä parametri  voi saada arvon 0 tai 1 sen mukaan, vaikuttaako tekijä 

vuonna t mallissa vai ei. 

Selittämätöntä kasvun vaihtelua (Et) aiheuttavat mm. kasvupaikan maaperäominaisuuksien vaihtelu, 

rinteen kaltevuussuunta ja mittausvirheet. 

Kaikkien kasvuun vaikuttavien tekijöiden (At ... Et)  mallintaminen yhtaikaisesti on mallitusteknisesti 

vaikeaa. Usein käytettävissä on havaintoaikasarjoja vain muutamista kasvunvaihtelua selittävistä 

tekijöistä. Siksi on tavanomaista, että jo aineiston keruuta suunniteltaessa pohditaan keinoja tutkittavan 

signaalin esiin saamiseksi ja taustakohinan vaimentamiseksi.

24
Cookin käsitteellinen malli on yksinkertainen ja tehokas apu lustotutkimuksia suunniteltaessa.  

”AGREGAATTIMALLI”



- Periaatteena tehostaa mittauksen validiteettia 
(edustavuutta): tavoitteena  mahdollisimman  selvä-
piirteinen suurilmaston ja puun välinen vuorovaikutus

- Puun kasvuympäristön tulisi olla kilpailuvaikutuksistaan 
mahdollisimman häiriötön: ei esimerkiksi kantoja tai 
kaatuneita puita  lähietäisyydellä  

- Suositaan karuhkoja kasvupaikkoja ja harva-asentoisia
metsiköitä

- Suositaan tasamaalla kasvavia puita

- Valitaan kaikenikäisiä hyvämuotoisia ja terveitä puita

- Samaan sarjaan vain samaa puulajia

- Näytteet  otetaan rinnankorkeudelta

- Näytteet yleensä kairanlastuja, mutta parhaat näytteet 
saadaan rungon  poikkileikkauskiekoista. 

- Kaikki kriteerit täyttävät elävät puut, kannot ja kelot 
kelpaavat lustosarjaan

- lisätietoa: Mielikäinen, K., Timonen, M. & Nöjd, P. 1996. 
Männyn ja kuusen kasvun vaihtelu Suomessa 1964-1993. 

Folia Forestalia – Metsätieteen aikakauskirja 1996(4):309-320: 
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KOEPUUVALINNAN REUNAEHDOT

https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1996_Mielikainen_et_al_FF1996-4.pdf


Näkymä lustotutkijan toiveiden metsään. Kun mänty kasvaa kuivalla tai kuivahkolla kankaalla ja on riittävän etäällä 
naapureistaan, minimoituu metsikön sisäisistä (endogeenisistä) tekijöistä aiheutuva kasvuvaikutus. Silloin ilmastosignaali 
saadaan esiin mahdollisimman voimakkaana. Se on tässä tapauksessa kesänaikainen lämpötila. Ilmastosignaali näkyy muun 
muassa lustonleveydessä, tiheydessä ja 13C/12C-isotooppisuhteessa.

26

LUSTOTUTKIJAN TOIVEIDEN METSÄ
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Esimerkki koepuuotannasta. Kukastunturilla 2005 tehdystä tutkimuksesta, jossa haluttiin selvittää maastokorkeuden 
vaikutusta puun kasvuun. Pääasiaan kairaukseen perustuvalla tutkimuksella  testattiin muun muassa lakialueen puiden 
kasvua, jonka kiihtymisen pitäisi IPCC:ssä esitetyn käsityksen mukaan kertoa ilmastonmuutoksen voimistumisesta. 
Lakialueen tutkituissa puissa oli nousua vuoden 1980 jälkeen (punainen käyrä) verrattuna alempana tehtyihin 
mittauksiin, mutta otoskoosta aiheutuen virhemarginaali  on  25 % syitä kasvun kiihtymiselle on muitakin. Laen ääreviä
olosuhteita kuvaa se, 1900-luvun alussa puun kasvu putosi kolmannekseen normaalista.

TUTKIMUSTA VAARAN LAIDALLA JA HUIPULLA
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Viitaten edelliseen Kukastunturin 10 puun otantaan ja tulosten tulkintaan, on ensiksi mietittävä, millaiseen tarkkuuteen tuollainen 
otoskoko riittää? Vastauksen tarjoaa oheinen taulukko. Tiedetään, että etelästä pohjoiseen siirryttäessä ilmasto muuttuu 
äärevämmäksi.  Myös puiden kasvun vaihtelu muuttuu  rajummaksi, mikä näkyy  lustoleveyden keskihajonnan kasvuna. Asia voidaan 
kuvata kätevästi variaatiokertoimella  (Pohtila 1980). Kukastunturin leveysasteella 67.6 variaatiokerroin on 26, mikä antaa 10 %:in 
tarkkuuteen pyrittäessä t-arvolla 2  n=27. Tuolloin vuosilustoindeksi 100 olisi 95 %:in todennäköisyydellä välillä  100 ±10 eli 90–110. 
Kukastunturin tapauksessa 10 puun otoksesta laskettu todellinen  vuosilustoindeksin olisi 17 % eli välillä 83–117. –> Päätelmä: ei 
järkevää lähteä tällä tarkkuudella korreloimaan lämpötilamittausten kanssa.  

OTOSKOON MÄÄRITTÄMINEN

https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1980_pohtila_climatic_fluctuations_and_forestry_in_Lapland.pdf


Kaksi tapaa etsiä 

männyn megafossiileja

29
Muimaismäntyjä (megafossiileja) etsitään rantavesissä sekä jaloilla tunnustelemalla että katseella.



Lustoaineiston alueellinen kattavuus on huomioitava paikallisilmastojen vaihtelevuuden vuoksi. Mitä enemmän ja 
kattavammin tutkimusalueelta mitataan edustavasti kohteita, sitä varmemmin päästään käsitykseen alueen 
ilmastohistoriasta. 30

TUTKIMUSMETSIKÖIDEN VALINTA



Lustotutkimuksen koepuut voidaan joko valita täysin satunnaisesti tai valikoiden tiukasti määriteltyjä ennakkokriteereitä 
soveltaen. Ennakkokriteereillä voidaan jo etukäteen eliminoida sellaista vaihtelua, jonka tiedetään aiheuttavan 
ilmastoanalyysejä vaikeuttavaa kohinaa.   

31

KOEPUIDEN VALINTA



Ilmastotutkimusten tulosten yleistäminen suuralueita koskeviksi on vaikeaa, sillä maapallon ilmasto muodostuu tuhansista 
ja taas tuhansista toisistaan poikkeavista  paikallisilmastoista. Kun tiedetään, että paikallisetkin vaihtelut saattavat olla
todella rajuja, kuten esimerkiksi Ylläksellä voi olla Äkäslompolossa -35 oC ja parin kilometrin päässä Yllästunturin rinteillä 
parisataa metrin korkeammalla  -15 oC, on yleistämisessä oltava todella varovainen. Sama koskee maapallon 
pintalämpötilojen keskiarvoistamista. Sudenkuoppia sillä tiellä riittää yllin kyllin! 

Jamalin
niemimaa

32

PAIKALLISILMASTOT



2.4
Lustotutkimuksen

kenttätyöt

33



Vielä niitä honkia humisee … vai humiseeko? Näillä männyn metsänrajan yläpuolisilla kukkuloilla, jotka sijaitsevat Inarin 
Iijärven pohjoispuolisella Selkäjärvien alueella, kasvaa nykyään vain harvakseltaan yksittäisiä mäntyjä, nekin 1930-luvun 
lämpimän ilmastojakson peruja. Mutta jos mennään ajassa tuhansia vuosia taaksepäin, tämänkin lammen rantatöyräillä 
kasvoi tuuhea mäntymetsä. Sen osoittavat sadat lammen rantamudasta löytyneet jopa tukkipuukokoiset männyn 
megafossiilit (pikku kuva). Runkoja löytyy vain lammen pohjois- ja länsireunan rantamudasta, jonne länsi- ja pohjoismyrskyt 
ovat niitä syksyisin kaataneet. Vastarannan puut kaatuivat rinteeseen, jossa ne lahosivat muutamassa sadassa vuodessa. 
Miksi mänty viihtyi aikoinaan niin hyvin näillä seuduilla? Syynä oli 7000–4000 vuotta sitten vallinnut nykyistä useita asteita 
lämpimämpi ilmasto. 

Näkymä Inarin Iijärven pohjoispuolisilta Selkäjärviltä.© Mauri Timonen 

2012

Etelä
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”HUMISEEKO VIELÄ HONKIA?”



Näkymä Käsivarren Vallijärveltä, joka on nykyisen mäntymetsänrajan ulkopuolella. Kuvassa pohjamudasta löydetty 
tukkikokoinen männyn megafossiili.  

35

VALLIJÄRVEN MÄNTYMEGAFOSSIILIT



Näkymä Näkkälän-Pöyrisjärven tien viereiselle lammelle. Miltä muinaismetsä näyttää? →
36

KARU MAISEMA



Näkkälän-Pöyrisjärven tien viereisen lammen vedenalainen ”metsä”. Rungot säilyvät jopa vuosituhansia lahoamattomina 
Lapin kylmissä mutapohjaisissa järvissä. 

Pöyrisjärvi 1996
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VEDENALAINEN METSÄ



Urheilusukeltajat lustotutkijoiden apuna (lisää)

Jouko Laitinen
Tauno Luosujärvi

Jouko Laitinen Timo Pennanen

Hossan sukellusleirin 
lustoaineiston keruuporukkaa

Kuvat © Mauri Timonen 38

https://lustiag.pp.fi/ollorinsyv.pdf
http://lustiag.pp.fi/OtherInterests.htm


Erilaiset ”puuotukset” seurailivat lustoaineiston keruuta Hossan Öllörijärven pohjalla. Lisää  puuhahmojen vedenalaisesta 
elämästä.
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”TARKKAILIJA”

http://www.facebook.com/matimon1/media_set?set=a.179117962110705&type=3


Lustonäytteen kairaaminen on sahaamistakin vaikeampaa. Kairanlastun ulosveto ja siirto säilytysputkeen lähes sokkona 
pöllyävän mudan keskellä vaatii taitavaltakin sukeltajalta keskittymistä.
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Jouko Laitinen kairaamassa Kuusamon Hossan
Öllörijärvellä (1996). 
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”SYVÄKAIRAAJA”



Kotimainen metsänrajamäntymme on ihanteelli-
nen puulaji pitkän ajan kasvun vaihteluiden tut-
kimiseen, sillä sen puuaines säilyy pihkan, tervai-
suuden ja muiden kemiallisten ominaisuuksien 
ansiosta tuhansia vuosia.  Mänty säilyy  pystypuu-
na tai maakelona lahoamatta satoja vuosia. Kyl-
missä, vähähappisissa järvissä ja soissa mutaan 
hautautuneet rungot voivat säilyä lahoamattomina  
jopa tuhansia vuosia. 

Tutkimusaineistoiksi soveltuvat rakennushirret, 
pysty- ja maakelot, kantojuurakot sekä järvistä ja 
soista löytyvät männyn megafossiilit (subfossiilit). 
Nämä jopa satoja metrejä nykyisen mäntymetsän-
rajan yläpuolelta tai 100 km sen pohjoispuolelta 
tunturijärvien pohjamudista löytyvät puujäänteet 
antavat arvokasta ilmastotietoa lämpimämmästä 
menneisyydestä.

Syventävän johdatuksen teemaan antaa elokuussa 
2010 tehty tutkimusmatka männyn puurajalle 
Pöyrisjärvelle: ”Muinainen petäjä on lustotutkijan 
aarrearkku” (Metsälehti Makasiinin artikkeli ja 
kuvasarja.

Ilmastohistoriaa vuosituhansien ajalta

Kuva. Pöyrisjärven tutkimusmatkalla tarkastettiin 
lukuisia männyn metsänrajan yläpuolisia pikku 
järviä. Kuvassa eräästä mutapohjaisesta lammesta 
löytynyt tukkipuukokoisen männyn megafossiili. 
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POIKA JA PUUVANHUS

https://lustialab.com/Lustia/2010_mrii_poyris_6_2010.pdf
http://www.facebook.com/matimon1/media_set?set=a.140364425986059&type=3&l=a1bc6f2667


Näkymä Inarin Vetsijärveltä.  Tällaisia runkoja tunturikoivikossa! ☺ Lehtijuttu. Video. 
42

© Hannu Herva

SUKELLUSRETKEN PALKINTO

https://lustialab.com/data/pdf/vetsijarvi.pdf
https://lustialab.com/data/vid/2013_vetsi_muimet.mp4


Vedenalaisten lustonäytteiden keruuseen erikoistunut Metlan iskuryhmä vuosimallia 1995: 
metsätalousteknikot Kullervo Ruotsalainen ja Tauno Luosujärvi sekä Mikko Välimaa. 
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© Mauri Timonen

SUKELLUSASUJA
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Metsänrajamänty on ihanteellinen puulaji pitkän ajan kasvun vaihtelun tutkimiseen, sillä sen säilyvyys on pihkan, tervai-
suuden ja muiden kemiallisten ominaisuuksien ansiosta omaa luokkaansa. Mänty kestää pystypuuna tai maakelona lahoa-
matta satoja vuosia. Kylmissä, vähähappisissa järvissä ja soissa osittain mutaan hautautuneet rungot säilyvät 
mittauskelpoisina jopa tuhansia vuosia.  Kuvassa useampia ilmaston historiakirjoja noussut päivävaloon.   

© Mauri Timonen

SUOMALAISTA IDYLLIÄ



Sallan Hangasjärvi osoittautui varsinaiseksi puu”pajatsoksi”. Järven syvyyksistä nostettu vuodesta 2013 alkaen noin 1500 
näytekiekkoa. Sarjan koostaminen on vielä kesken, eikä kaikkia näytteitä ole vielä ajoitettu. Erona Hangasjärven ja 
metsänrajamännyn sarjoilla se, että jälkimmäinen on koottu yli 80  järven puista, kun taas edellinen aineisto on pääosin 
vain kyseisestä järvestä. Kuvassa sukeltaja Tauno Luosujärvi mudasta nostetun rungon vieressä. 
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© Mauri Timonen

ISO KALA!



©
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nPieni järvi Kalmankaltion tien varrressa

Nämä mäntymegafossiilit nostettiin Enontekiön Kalmankaltion tien varren pikku järvestä vuonna 1998. Tuhansia vuosia 
vanhan puun pinta näyttää sahauksen jälkeen kullankeltaiselta. Mutta jo 10─15 minuutissa väri vaihtui kuparinruskeaksi. 
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PÖLLISAVOTTA



Käsivarren Pättikän lammen pohjamudasta paljastunut “Kirvespuu” (näyte PAT4973) sijaitsee nykyisen metsänrajan 
tuntumassa. Kuvassa näkyvä rungon tyvipätkä on osa pitemmästä noin 15 metrisestä aihkimännystä, jonka myrsky kaatoi 
lammen pohjamutaan noin 2800 vuotta sitten. Luultavasti peuranmetsästäjillä oli osuutensa puun kaatumiseen. Kirveen 
jäljet sijoittuvat rungon alaosaan. 
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MUINAISTEN PEURANMETSÄSTÄJIEN JÄLJILLÄ …



Lohikoste sijaitsee Suomen ja Norjan rajalla.Tämä
paikka oli erityisen mielenkiintoinen, sillä 
lähialueella on vain satunnaisesti vanhoja mäntyjä, 
veden lähellä ei ainuttakaan. Poseeran pystyyn 
nostetun rungonpätkän päällä osoittaakseni, ettei 
mistään ”tikusta” ole kysymys.

Norja

48© Hannu Herva

TARKKAILUASEMISSA



Moottorisahan laipan pituus jäi kirkkaasti kakkoseksi rungon paksuuden kanssa.  Mutta mitä muuta tästä pienestä lammesta 
löytyikään … Video. Lisää videoita.
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© Hannu Herva

TUKKISAVOTASSA

https://lustialab.com/Lustia/videot/lohikoste1.mp4
https://drive.google.com/open?id=1UjuL0ckq9PiZBXKaVSaYHBaLnNEysrRh


2.5
Lustotutkimusaineistot

50



51© Mauri Timonen

TERVASKELO ON OIVA HISTORIANKIRJA JA  SÄILYY – JOS EI POLTETA!



Urheilusukeltajien leirillä Kuusamon Hossassa 1993 kokeiltiin ensimmäistä kertaa kasvukairan käyttöä vedenalaisessa 
näytteen-otossa. Menetelmä jäi kokeiluksi, sillä lastut katkeilivat kovin helposti. Siirryimme tämän jälkeen kiekkonäytteisiin, 
mikä osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi. Siitä käynnistyi jo yli neljännesvuosisadan jatkunut, ja laajaa kansainvälistä 
huomiota herättänyt vedenalainen odysseiamme holoseenia koskevassa ilmastotutkimuksessa! 
Kiitos sukelluskouluttaja Jouko Laitinen ja Suomen urheilusukeltajat tästä käänteentekevästä tutkimuksen innovaatiosta! 52

TÄSTÄ ALKOI SUOMALAISEN LUSTOTUTKIMUKSEN NOUSU!



© Mauri Timonen

Metlassa vuonna 1994 kootun ensimmäisen pitkän mäntylustosarjan pituus oli  1911 vuotta. Siihen tarvittiin 33 järvestä 
kerätty  400 subfossiilinen kiekkoaineisto. Sarjan nuorempi pää rakennettiin Saariselän Riekkovaaran ja  Muotkaruoktun
kelojen kairausnäytteistä (100 kpl)  ja  Metlan ”Valtakunnallisen KasvuIndeksipalvelu”-tutkimuksen  (VKIP) 
indeksikoelastuista (800 kpl). Sarjasta enemmän kirjassa Puun Muisti.

Metlan 1911-vuotisen mäntylustosarjan näytekiekot
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METLAN 1911-VUOTINEN LUSTOKALENTERI HIUKAN VAIKEALUKUISESSA MUODOSSA

https://lustialab.com/Lustia/Puun%20Muisti.pdf


Esimerkki pienestä lammesta löytyneestä lustoaineistosta, johon sisältyy näytteitä noin kuuden vuosituhannen ajalta. Näin 
kattavaa materiaalia löytyy vain harvakseltaan. Koska lustokalenterin vuodentarkkuus edellyttää aukotonta sarjaa, tätä 
aineistoa voidaan suoraan hyödyntää vain elävien puiden osalta (oikealla alanurkka)  54

ESIMERKKI TUOTTOISASTA MEGAFOSSIILILAMMESTA



Megafossiilikiekot ovat myös luonnon muotoilemia taideteoksia! 

A B

C D
E

© Mauri Timonen

VAL0473
”Suomi-puu”, 
Vallijärvi 1999

Kelo, 1000 v 
Muotkanruoktu 1999

Kantojuurakko 
Muotkanruoktun
Kuntsavaara 1999

Vallijärvi 1999

R96A23
Peltovuoman
Pitkäjärvi 1999

-2873

-2617

1122

942
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Tämä männyn megafossiili (näyte VAL4973) ajoittui vuosille 884 - 748 eaa. Se nimettiin “Suomi”-puuksi, koska sen
poikkileikkauskiekko muistuttaa Suomen karttaa. Runko kaivettim mudasta esiin Käsivarren Ropijärven viereisestä
mutapohjaisesta pikku lammesta, 420 metriä merenpinnan yläpuolella.
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VALLIJÄRVEN ”ALLIGAATTORIT”



2.6
Mittaukset ja

ajoittaminen

57
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Lustoja voi katsella tavallisella suurennuslasilla tai luupilla. Sen avulla voi myös ajoittaa soveltaen ns. Skeleton Plot-
menelmää, mikä sopii esimerkiksi kouluopetukseen.

LUSTOTUTKIMUKSEEN RIITTÄÄ HYVÄ LUUPPIKIN

https://www.ltrr.arizona.edu/skeletonplot/plotting.htm


Tarkassa ja hitaammin sujuvassa mittaustyössä lustot mitataan mikroskoopilla suoraan kiekosta  ja/tai videomonitoria 
apuna käyttäen. Laitteistoon on kytketty myös mikrotietokone, jonka lustonmittausohjelma huolehtii tietojen 
siirtymisestä tiedostoon. Käyttämämme laitteisto on saksalainen Rinntech Lintab 5.

© Mauri Timonen Tauno Luosujärvi mittaustyössä (2000)
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NÄIN MITATTIIN PARIKYMMENTÄ VUOTTA SITTEN

http://www.rinntech.de/images/stories/PDF/LINTAB-5.pdf


Kuviin (skannaus, digikameran kuva) perustuva mittaaminen on syrjäyttämässä perinteisen mikroskooppipohjaisen 
menetelmän.  Käytössämme on Cybis Dendrochronology on erikoistunut skannattujen lustonäytteiden mittaus- ja 
analysointimenetelmien kehittämiseen. Heidän puoliautomaattinen  järjestelmänsä on ketteryydeltään ylivertainen 
verrattuna perinteiseen mikroskoopin läpi tapahtuvaan manuaaliseen mittaamiseen. Hienona piirteenä voi myös pitää 
heidän aktiivisuuttaan CDendro & CooRecorder software-ohjelmiston asiakaslähtöisen palautteen huomioinnissa. 

1. Skannerin Epson 10000 XL suurin tarkkuus on  
4800 x 2400 pikseliä

2. Silverfast AI Studio
skannausohjelma 

3. Puoliautomaattinen mittaus ja ajoittaminen ruotsalaisella  CDendro
and CooRecorder-ohjelmistolla. Teho-PC (esim. HP 8570w i7-3720QM 16GB) 
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NYKYISIN KÄYTÖSSÄMME OLEVAA TEKNIIKKAA

http://www.cybis.se/wiki/index.php?title=Main_Page
http://www.cybis.se/forfun/dendro/index.htm
https://epson.com/Support/Scanners/Expression-Series/Epson-Expression-10000XL---Graphic-Arts/s/SPT_E10000XL-GA
http://www.silverfast.com/show/silverfast-ai-studio/en.html
http://www.cybis.se/forfun/dendro/
http://www.notebookcheck.net/Review-HP-EliteBook-8570w-Notebook.83982.0.html


Yksityiskohtaisempi näkymä CDendro & CooRecorder-ohjelmiston käyttöliittymään. Vuosilustojen rajat tunnistetaan 
automaattisesti kuva-analyysiin perustuen. Käyttäjä voi niin halutessaan korjata kuva-analyysin tuloksia. 
Omakohtaista arviointia helpottaa  näytön alareunaan ladatun masterisarjan ja mittaussarjojen graafisten esitysten 
vertailu. Menetelmän suurena etuna on mahdollisuus tehdä vaivattomasti mittauksia useilta linjoilta, jolloin päästään 
arvioimaan erityisesti näytekiekoista tapahtuvien mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta. Ja mikä parasta, järjestelmä 
tallentaa koko mittaushistorian dokumentiksi arkistointia ja myöhempää käyttöä varten!   
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https://www.cybis.se/forfun/dendro/index.htm


Puunäytteiden dendrokronologisen ajoittamisen (ristiinajoittamisen) perusideana on paikallistaa eri näytteistä saman 
kalenterivuoden lustot. Tieto siitä, että männyn kasvun minimitekijänä Lapissa on lämpötila ja että kesät eivät ole 
”veljeksiä” keskenään, tarjoaa mahdollisuuden viivakoodimaisen kuvion laatimiseen poikkeuksellisten ja naapureistaan 
selvästi erottuvien kasvuvuosien perusteella. Tähän ns. Skeleton Plot-menetelmään tarvitaan vain suurennuslasi, kynä ja 
millimetripaperia (ei siis edellytä lustonmittausta). Yksinkertaisimmassa ajoittamisessa tällä tavalla laadittua viivakoodia 
verrataan toisen näytteen tai aiemmin laadittuun vertailusarjan vastaavaan viivakoodiin, jolloin oikea ajoitus löytyy (vrt. 
kuva). Jos lustonleveydet on mitattu, ajoitus käy helpoimmin korrelaatiotarkasteluilla (ristiinajoitusesimerkki: 
https://www.ltrr.arizona.edu/skeletonplot/introcrossdate.htm). 62

RISTIINAJOITUKSEN PERIAATE

https://www.ltrr.arizona.edu/skeletonplot/introcrossdate.htm


Oheisen kannon kasvuvuosien selvittäminessä tarvitaan vuodentarkka vertailusarja, masteri. Sen voi itsekin tehdä
aloittamalla elävän puun lustoista. Silloin viimeinen kasvuvuosi on tiedossa ja taaksepäin voidaan mennä niin pitkälle kuin
lustoja riittää.  Puuttuvat lustot saattavat kuitenkin aiheuttaa päänvaivaa. 
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AJOITUSTUTKIMUKSEN PERIAATE

Elävästä puusta
lustokalenterin
ensimmäisen osa

Ajoitettava kanto

20 lustoa,
3 puuttuvaa lustoa

23 lustoakairausnäyte vertailupuusta



Puuttuvat lustot saadaan selville masterisarjaan vertailemalla. Jos masteria ei ole, silloin voi yrittää vertailla näytteitä
keskenään.  Onneksi suomalaisissa havupuissa on hyvin vähän puuttuvia lustoja.  
Kuvan lähde. Kuvatekstien suomennos : M. Timonen.   
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Ristiinajoitus
päättyy 1928

20 vuosilustoa
vuosien 1935 ja 1890 välillä

3 lustoa
1920-luvulla

RISTIINAJOITUKSEN PERIAATE

http://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0102545.g003
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Malliraportti: Timonen, M. 2014. Timisjärven talon pirtin välikaton kannatinhongan dendrokronologinen ajoitus. Lustia-
raportti 2/2014 (1):1-20. Ajoitus Cdendro-ohjelmalla: s. 7 Lisää ajoitusraportteja. 

AJOITUSRAPORTTI, MALLI

https://lustialab.com/data/dating/Pentik.pdf
https://lustialab.com/Lustia/expert_services.htm


3.1

Vuosilustoindeksit

Esimerkkejä
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3.1.1
Sirénin 780-vuotinen 

lustokalenteri

67



•Pitkät vuosilustokalenterit 1:

•Sirénin

•780-vuotinen  

•metsänrajamännyn

•lustokalenteri (1181-1960)

©
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ri
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Professori Gustaf Sirén (1994)
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Professori Gustaf Sirén laati 1950-luvulla elävistä puista liki 800 vuoden pituisen lustokalenterin. 

SUOMALAISIA VUOSILUSTOKALENTEREITA: SIRÉN 

https://lustialab.com/Lustia/Siren-havu%20pohjan%20perille.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf


3.1.2
Metlan 1911-vuotinen 

lustokalenteri
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Metsänrajamännyn

1911-vuotinen 
lustokalenteri

© Mauri Timonen

Professori Kari Mielikäinen (oik.) ja tutkija Mauri Timonen (1996)
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Tämä oli Metsäntutkimuslaitoksen ensimmäinen laatima lustokalenteri. Kuvassa olemme Karin kanssa aloittelemassa 
projektiamme Saariselän Koierijärvellä. Lehtikirjoitus: Puu on parhaita historiakirjoja. Julkaisu: Puun muisti. 

SUOMALAISIA VUOSILUSTOKALENTEREITA: METLASSA TUOTETTU PITKÄ KALENTERI 

https://lustialab.com/Lustia/koieri.pdf
https://lustialab.com/Lustia/Puun%20Muisti.pdf


Metlan 1911-vuotisen lustokalenterin tutkimusaineiston jakautuminen eri ajankohtiin (taustakuva). Jokaiseen 
vaakasuuntaiseen laatikkoon on tulostettu yhden puun lustoleveyden kuvaaja. Kasvun ns. ”piikkivuodet” näkyvät 
himmeämpinä pystyviivoina. Vasemmalla olevassa pystygraafissa näkyy vuosilustoindeksiin perustuva viileiden (sininen) ja 
lämpimien (vihreä) välinen vuottelu.

Pitkien vuosilustosarjojen historia Metlassa

Vuonna 1994 aloitettiin Kasvun vaihtelun 
tutkimushankkeessa professori Kari Mielikäisen 
johdolla työ, jossa koottiin elävien puiden, 
kelojen, vanhojen rakennushirsien, 
kantojuurakoiden ja muinaispuiden 
(subfossiilien) lustoista 1911 vuoden pituinen 
lustokalenteri (Mielikäinen ym. 1998). Sarjan 
käytettävyyttä tutkimus-, opetus- ja 
esittelytarkoituksiin parannettiin yhdistämällä 
siihen metsänrajaseudun kasvukauden ilmastoa 
kuvaava kesä-heinäkuun keskilämpötilakäyrä ja 
Sirénin (1961) uudistumisvuodet vuoteen 1998 
saakka päivitettynä. Sarja muodostaa 
edelleenkin Metlan lustotutkimuksen keskeisen 
työvälineen, jolla ratkotaan mm. 
ilmastokysymyksiä. 

Viite: Mielikäinen, K., Nöjd, P., Pesonen, E. & 
Timonen, M. 1998. Puun muisti. Kasvun 
vaihtelu päivästä vuosituhanteen. 
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 748. 54 
s.
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METLAN LUSTOKALENTERI, SUOTUISAT JA EPÄSUOTUISAT JAKSOT SEKÄ METSÄNRAJAMÄNNYN UDISTUMISVUODET 

https://lustialab.com/Lustia/Puun%20Muisti.pdf
http://lustiag.pp.fi/data/figs/roi2000c_sf.pdf
http://lustiag.pp.fi/data/figs/stats_sf1.png
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Metsänrajamännyn vuosilustojen leveyksistä 
laadittu lustokronologia kertoo rytmisesti 
vaihtelevista kesä-heinäkuun keskilämpötiloista.

Lustokalenteri sisältää vuotuisen ja vuosikym-
menten välisen vaihtelun. Pitkät ilmastojaksot 
kuten keskiajan lämpökausi ja pikku jääkausi 
eivät suoraan näy tässä asetelmassa.

Tuhannen vuoden aikaperspektiivissä tarkas-
teltuna 1900-luvun kasvunvaihtelut eivät poik-
kea olennaisesti aiempien vuosisatojen vaihte-
luista. 

On sentään jotain muutosta aiempaan näh-
den: äärivaihtelu on ollut 1940-luvulta alkaen 
aiempaa pienempää. Vastaavia pienemmän   
vaihtelun jaksoja on esiintynyt ainakin 1300- ja 
1500-luvuilla. 

1900-luvun lämmintä ilmastojaksoa on edel-
tänyt ainakin 10 vastaavaa lämpenemistä.  Kyl-
mät jaksot ovat vuorotelleet lämpimien jakso-
jen perässä. 

Lustosarjoissa on todettu tilastollisesti mer-
kitsevää jaksollisuuttta (syklisyyttä). Se tarjoaa 
mahdollisuuden selvitellä holoseenin 
ilmastohistoriaa. 

Kasvujen vertailu Sirénin uudistumisvuosiin 
(1961, 1996) osoittaa, että Lapin metsänraja-
metsät uudistuvat pääsääntöisesti suotuisten 
ilmastojaksojen yhteydessä.

Piikkivuosiksi (pointer years, event years) 
määritellään naapurilustoihin verrattuna poik-
keuksellinen kapeat tai leveät lustot. Piikkivuo-
sia voidaan soveltaa monin tavoin ilmastotutki-
muksissa, muun muassa tulivuoripurkausten 
vuodentarkkaan ajoittamiseen.

Menetelmän kuvaus ja lisälukemista: Pointer
years in the KINSYS analysis

METLAN LUSTOKALENTERI, KASVUN VAIHTELU JA METSÄNUUDISTUMINEN VIIMEISEN VUOSITUHANNEN AIKANA 

https://lustialab.com/data/Kinsys/lustiapyanalysis.pdf


3.1.3
Lapin yli 7650-

vuotinen lustokalenteri
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Metsänrajamännyn lustokalenteri on koottu 1087 ris-
tiinajoitetusta lustosarjasta.  Sarjojen välinen keski-
määräinen liukuva korrelaatio  (RBAR 20 v) on 0.38.  
Lustot ovat kasvaneet keskimäärin 0.6 mm vuodessa.    

Vuosilustoindeksit osoittavat vuotuisen vaihtelun 
pysyneen koko jakson ajan välillä 25─175. Vaikka 
havaintojen riittävyyttä kuvaava EPS-tunnus ylittääkin 
lähes koko sarjassa suositellun kynnysarvon 0.85, voi-
daan vain viimeisen 1200 vuoden osalta pitää toisto-
jen määrää riittävänä (N>30 kalenterivuotta kohden).

Julkaisu: Eronen, M., Zetterberg, P., Briffa, K., 
Lindholm, M., Meriläinen, J. & Timonen M. 2002. Part 
1: The supra-long Scots pine tree-ring record for 
northern Finnish Lapland; Chronology construction 
and initial inferences. The Holocene 12(6): 673-
680. Abstract / Pdf
Aiheeseen liittyviä julkaisuja vuosilta 1996-2019.
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N>30

Näytteiden keruupaikat: kolmioilla merkityt Matti Erosen 
ja ympyröilä merkityt Mauri Timosen ryhmän keräämiä.

RBAR

EPS

0.85

SUOMALAISIA VUOSILUSTOKALENTEREITA: LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN YLI 7650-VUOTINEN KALENTERI

http://hol.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/6/673
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/2002_Eronen_et_al_The_Holocene_vol_12.pdf
https://lustialab.com/data/Advance/supralong_papers_since1974.pdf


Lustoleveyden keskiarvoihin perustuva lustosarja (vihreä viiva) soveltuu  huonosti ilmaston tutkimiseen. Vasta sen jälkeen 
kun puiden iästä aiheutuva biologinen kasvutrendi on poistettu (standardointi) ja siihen perustuva vuosilustoindeksi on 
laskettu, voidaan ryhtyä miettimään edellytyksiä tilastolliseen analysointiin.
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75LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN YLI 7650-VUOTINEN KALENTERI LUSTONLEVEYSKESKIARVOINA (EI STANDARDISOINTIA)



Metsänrajamännyn vuosilustokalenteri kertoo vuosien ja vuosikymmenien välisistä kasvunvaihteluista. Satojen ja tuhansien 
vuosien trendimäiset ja sykliset muutokset eivät näy tässä tarkastelussa, sillä tasoitukset (standardisointi) on tehty 
puukohtaisesti. Tällöin lustoja on korkeintaan puun iän verran, tyypillisesti alle 200 vuotta. Katso Lustosarjan luonti ja 
standardointi, s. 34-37. 76

76LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN PITKÄ LUSTOKALENTERI STANDARDISOINNIN JÄLKEEN (VUOSILUSTOINDEKSIT)

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf


Ajanjaksolle 380 … 170 eaa. sattuneeseen  näytteettömään ”aukkoon” ei vuosienkaan  maastotyöskentelyn jälkeen 
löydetty lisämateriaalia. Lopulta onnistui, kun osattiin tulla noin 100 km metsänrajalta etelään. RBAR and EPS-tunnukset 
(punainen viiva) kertovat näytteiden ristiinajoittumisen tasosta.
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EPS-taso 0.85

77LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN LUSTOKALENTERISSA OLLEEN AUKON UMPEUTUMINEN 

“AUKKO”



Työn seuraava vaihe, jossa oli tavoitteena jatkaa  sarjaa taaksepäin niin pitkälle 
kuin mahdollista, osoittautui kaksijakoiseksi. Peräti yli 5000 vuoden pituiseksi 
venytetty sarjan yhtenäinen osa jäi ”kellumaan”, sillä sitä ei saatu yhdistetyksi 
edellä mainittuun nykyhetkestä vuoteen 165 eaa. ulottuvaan sarjaan 
(Zetterberg & al. 1996).  Radiohiiliajoitukset sijoittivat sarjan  ajanjaksolle 5500-
370 eaa., ajoitustarkkuuden oltua 100 vuotta. Sarjojen väliin  (370-165 eaa.) 
jääneestä parinsadan vuoden ”aukosta” muodostui yllättäen liki 
vuosikymmeneksi ongelma, sillä mikään näyte ei tuntunut kohdistuvan tai 
ajoittuvan siihen. Samaan ongelmaan törmättiin myös Ruotsissa vastaavassa 
työssä  sekä Keski-Euroopan tammen 8000-vuotista sarjaa laadittaessa.  

Aukon sulkemisesta tuli haaste sekä Suomessa että Ruotsissa samanaikaisesti 
käynnissä olleissa tutkimuksis-sa.  Uutta aineistoa kertyi vähitellen niin, että 
aukko pieneni. Kiinteän ja kelluvan sarjan yhdistävää linkkiä ei kuitenkaan 
onnistuttu löytämään.  Ongelmaan paneudut-tiin jälleen kerran vuonna 1996 
alkaneessa yhdeksän maan kolmivuotisessa EU-projektissa Advance-10K.  Sen 
yhdeksi osioksi määriteltiin Lapin pitkän mäntykronologian loppuun 
saattaminen. Tässä vaiheessa myös Metla liittyi Erosen Suomen osalta 
koordinoimaan projektiin.  Se merkitsi tehostunutta sukellustyötä Metlan 
koulutettujen tutkija-sukeltajien mukaantulon myötä.  
Aukon täyttämiseksi  laadittiin kaksi rinnakkaista suunnitelmaa: toisessa 

keskityttiin metsänrajalla ja toisessa etelämpänä sijaitseviin näytteisiin. Metla 
otti vastuulleen jälkimmäisen osatehtävän. Aukon tuntumaan ajoittuvaa 
aineistoa nostettiin 1500 näytteen verran yli 40:stä järvestä. Sulkeminen näytti 
kaikesta yrityksestä huolimatta edelleenkin  vaikealta, sillä aukko oli edelleen 
olemassa projektin kahden ensimmäisen maastokesän jälkeen.

Vasta kolmantena kesänä löytyi Raja-Joosepin läheisyydessä sijaitsevalta 
Kompsiojärveltä puuttuva lenkki: rantamudasta esiin kaivetusta 
subfossiilirungosta leikattu näytekiekko KOM6724 ajoittui jaksoon 379 –181 
eaa. Se sekä aiemmin Utsjoen Ailigasjärven subfossiililöydöstä leikattu FIL6201 
(512- 231 eaa.) ’kättelivät’ keskenään ja täten liittivät  erillään olleet 2150 ja 
5000 vuoden sarjanosat toisiinsa.

Asiaan saatiin vahvistus Ruotsista, jossa oli saatu ajoitetuksi  
radiohiilimenetelmää tarkemmalla  Wiggle match -tekniikalla (ajoitusvirhe < 10 
vuotta) aukon reunaan vuoden 400 eKr. tienoille sattunut näyte. Tulosten 
vertailu osoitti aukon vihdoin varmuudella täyttyneen!

Professori Matti 
Erosen omin käsin 
sahaama näyte oli 
toinen aukon 
sulkeneista 
näytteistä. Puu 
kasvoi 512-181 
e.a.a.

Metlan ja Helsingin yliopiston yhteistyö 
kantoi hedelmää. Metlan mti Tauno 
Luosujärven Inarin Kompsiojärveltä
vuonna 1999  löytämä subfossiilinäyte
”kätteli” Erosen näytettä, minkä 
seurauksena aukko sulkeutui. 
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LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN LUSTOKALENTERIN ”AUKON” MYSTEERI: PUUTTUVIEN NÄYTTEIDEN ETSINTÄ
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Heinäkuun vuosituhantinen keskilämpötila männyn metsänrajalla perustuu Karasjoella mitatun heinäkuun keskilämpötilan 
ja Muotkanruoktun männyn vuosilustoindeksin väliseen riippuvuuteen. FFT-tasoitetun (30 v) lämpötilakäyrän mukaan 
lämpötila on vaihdellut 0,2−0,7 oC:n haarukassa.  Huom. Kuvassa näkyy vain vuosikymmenten välinen lämpötilavaihtelu. 
Vuosisatojen ja –tuhansien väliset lämpötilavaihtelut näkyvät esim. Lilleørenin (2012) tutkimuksessa tai kuvassa 113 Data.

LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN PITKÄN LUSTOKALENTERIN SYKLISET VAIHTELUT

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

Avaa pdf-muodossa

HOLOSEENIN ILMASTOHISTORIA LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN LUSTOKALENTERISSA

https://lustialab.com/data/pdf/adva3fin_gb4.pdf


3.1.4
Vihnemännyn yli 8700-

vuotinen lustokalenteri

81



Pisin yhdestä puulajista muodostettu vuosilustokalenteri on yli 8700 vuoden pituinen. Se olisi paljion pidempikin, ellei noin
150 vuoden suuruinen “aukko” sattuisi punaisella merkittyyn kohtaan (a 150-year “gap”). Kyseessä on okakäpymänty
(Pinus longaeva), jota aiemmin kutsuttiin vihnemännyksi, myös “vanhin elävä asi maan päällä: Oldest Living Thing on Earth. 
Katso myös juttu Los Angeles Times-lehdessä: article.  

Lisää jutussa Bristlecone pine, myös suomeksi. 82

VIHNEMÄNNYN TÄYTTYMÄTÖN AUKKO

https://lustialab.com/Lustia/LosAngelesTimes.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__USRes/1958_Sch_BPOldestknownLivingThing.pdf
https://lustialab.com/Lustia/LosAngelesTimes.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Bristlecone_pine
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/amerikassa_yha_vanhimmat_puut


Maailmassa on lähes  750 ilmastoherkkää puulajia, mutta vain noin 10 yli 7000 vuoden pituista lustokalenteria. Lapin 
metsänrajamännyn pitkä lustokalenteri on yksi niistä. Se on Euraasian pisin ja maailman toiseksi pisin yhdestä 
havupuulajista laadittu lustosarja, pisimmän ollessa vihnemänty. 83

MAAILMAN PISIMMÄT LUSTOKALENTERIT

https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/templates/tree-species-code.txt
https://lustialab.com/data/Advance/LongChronologies.pdf
https://maputi.blue/tahtipuu_v3o.pdf


3.1.5
Metlan

kasvutrenditutkimus

84



Alustavia tuloksia  Metlan kasvutrendi-
tutkimuksesta, jota johtaa professori 
Kari Mielikäinen.

Tutkimusaineisto sisältää pohjoisessa 
yli 700 kairausnäytettä 25 tutkimus-
alueelta ja etelässä yli 400 kairaus-
näytettä 11 tutkimusalueelta. Ilmasto-
painotteisesti kerätyn vuosilusto-
indeksin tarkkuus 95 %:n luotettavuus-
tasolla on pohjoisessa  ± 3.5 % ja 
etelässä ± 3.1 %.

Tuloksista voidaan arvioida erityisesti 
kesänaikaisen ilmaston kehitystä ja 
epäsuorasti myös talviaikaista ilmasto-
kehitystä viimeisten 300 vuoden aikana. 

Raportti (s. 46).
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METLAN KASVUTRENDITUTKIMUS (HANKE 3436)

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf


4.1
Vuodentarkat

ajoitukset tulivuorten

jäljillä

86



Nämä 129 näytettä todistavat Huaynaputina-tulivuoren voiman. Männyn kasvu putosi noin kolmannekseen normaalista
seuraavana vuonna.  Enemmän piikkivuosianalyysistä.  
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HUAYNAPUTINA LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN LUSTOKALENTERI MUOTOILIJANA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Huaynaputina
https://lustialab.com/data/Kinsys/lustiapyanalysis.pdf


Pinta 

Ydin 

Männyn vuosilustot muodostuvat vaaleammasta kevät- ja tummemmasta kesäpuusta. Lusto päättyy kesäpuun 
teräväreunaiseen kohtaan (sininen nuoli). Paksuuskasvu (solukerrosten muodostuminen) alkaa Pohjois-Suomessa  
toukokuun alussa +5 oC keskilämpötilan ylityttyä ja loppuu heinäkuun puoleen väliin mennessä. Kesäpuun muodostuminen 
on toisinaan heikkoa, mikä viittaa viileään  keskikesään.  Vuoden 1601 lustossa toteutuvat molemmat asiat.
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NAAPUREIDENSA SUHTEEN KAPEAT LUSTOT JA LUSTOVYÖHYKKEET KERTOVAT ULKOISISTA TAI SISÄISISTÄ HÄIRIÖISTÄ

Kapea 
lusto

Kapeiden 
lustojen 
vyöhyke



Huaynaputina himmensi Lapin taivaan niin, että vuoden 1601 solukerrosten määrä  (kasvu) jäi kolmannekseen (~15 
solukerrosta) ja seuraavanakin vuonna puoleen (~25 solukerrosta) vuoteen 1600 verrattuna (~50 solukerrosta). Jos 
sovelletaan tietoa yksi solukerros per päivä ja oletetaan kasvun loppuneen heinäkuun puolivälissä,  olisi sen mukaan 
kasvukausi päässyt alkuun vasta kesä-heinäkuun vaihteessa. Se tarkoittaisi sitä, että kesäkuu oli niin viileä, ettei kertaakaan 
sattunut jaksoa,  jolloin yli +5 asteen kynnysarvo olisi ylittynyt useampana peräkkäisenä päivänä, mikä tarvitaan 
kasvukauden käynnistymiseen.  Lisätietoa:  Helama et al. (2013). 

1600 1602 1603 
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LUSTONLEVEYKSIÄ JA VUOSILUSTOINDEKSEJÄ VUODEN 1601 YMPÄRILLÄ

https://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080423135236.htm
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/polar.v32i0.15866


Kaarasjoen lämpötilamallilla (T7est = 9.54225+0.0643898*indt -0.0248000* indt-1) lasketut heinäkuun keskilämpö-
tilat. Kasvun minimivuodet eli piikkivuodet voivat kertoa muinaisen tulivuoren tarkan purkautumisajankohdan. 
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KASVUN MINIMIVUODET TULIVUORITOIMINNAN PALJASTAJINA: TARKASTELUJAKSO 1200─1500



Jakso 1500─1800. Huaynaputina-tulivuoren purkaus vuonna 1600 näkyy hyvin Lapin männyn kasvussa.  Joitakin
purkausajankohtia: Quilotoa (Equador 1280, WEI=6, Kuwae 1452 (Vanuatu, WEI=6)?)
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KASVUN MINIMIVUODET TULIVUORITOIMINNAN PALJASTAJINA: TARKASTELUJAKSO 1500─1800



Tällä jaksolla ovat mielenkiintoisia muun muassa vuodet 1769, 1806 ja 1837. Lähdekirjallisuutta.   Katso myös Lapin 
metsänrajamännyn pitkästä lustosarjasta laskettujen heinäkuun keskilämpötilojen äkilliset vaihtelut. 
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KASVUN MINIMIVUODET TULIVUORITOIMINNAN PALJASTAJINA: TARKASTELUJAKSO 1750─2000

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tulivuori
https://lustialab.com/data/volc/Pointer_years_by_calendar_year_periods.pdf


Cliff Harris ja Randy Mann ovat löytäneet vähintään 75 ilmaston viilentymistä ja lämpenemistä viimeisten 4500 vuoden 
aikana. Mielenkiintoista pohdiskelua ilmaston sykleistä: Global temperature trends from 2500 BC to 2008 AD.
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RUNSAASTI TULIVUORITOIMINTAA PIENEN JÄÄKAUDEN (1350-1850) AIKANA!

http://climaterealists.com/?id=1728


Vuonna 330 eaa. tapahtui 
jotain erityistä: puun kasvu 
käytännöllisesti katsoen py-
sähtyi. Ilmaston tiedetään 
olleen noina vuosisatoina 
sateisen ja viileän, jonka 
vuoksi männyn metsänraja 
ilmeisesti perääntyi. Sama 
kasvuromahdus näkyy yhtä 
dramaattisena kaikissa 
tuolta ajalta löydetyissä 
harvoissa männyn mega-
fossiilissa. 

Kasvun palautuminen nor-
maalitilaan kesti jopa 10 
vuotta. Sama romahdus 
näkyy muuallakin Euroo-
passa. Oliko kyseessä suuri 
tulivuorenpurkaus?

Luultavasti, mutta 
tunnistusta vaikeuttaa 
tulivuorten purkausajan-
kohdan epätarkkuus. 
Tulivuoritilastojen mukaan 
Ecuadorin Atacazossa oli 
järeä purkaus noihin 
aikoihin (320 BC ± 16 v). 
Vaihtoehtoisesti voi kyse 
olla myös purkauksesta 365 
eaa. (s. 5).
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VUODEN 330 EAA. KASVUN ROMAHDUS

https://en.wikipedia.org/wiki/Atacazo
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/polar.v32i0.15866


Platon kuvaa Atlantis-tarinassaan 
valtavaa tulivuorenpurkausta ja sitä 
seurannutta tsunamia. Kertomuksen 
taustalla lienee Thera, nykyinen 
Santorini, jossa geologien 
tutkimusten perusteella tapahtui 
jättimäinen tulivuoren purkaus noin 
3600 vuotta sitten. 

Se koetteli koko Maapalloa tuhoten 
jopa Kiinan Xia-dynastian. Tuolloin 
Pohjois-Amerikan keskilämpötila 
laski useiksi vuosiksi viidellä asteella. 
Purkaus tuhosi Akrotirin, kaupungin, 
jonka arvellaan olleen Platon 
kuvailema Atlantis. 

Pohjois-Amerikan vihnemännyn, 
Irlannin ja Keski-Euroopan tammen 
sekä Ruotsin ja Suomen männyn 
lustot kertovat, että vuonna 1628 
eaa. tapahtui merkittävä 
ilmastokatastrofi koko pohjoisella 
pallonpuoliskolla. 

Kun vuosilustoja epätarkempi 
radiohiilitutkimuskin vahvistaa, että 
purkaus tapahtui välillä 1627 ja 1600 
eaa., voidaan todeta, että Santorinin
tulivuori purkautui luultavasti 
vuonna 1628 eaa. 
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Lisäpohdintaa jutussa Helama et al. 2013.  A chronology of climatic downturns through the mid- and late- Holocene: tracing 
the distant effects of explosive eruptions from palaeoclimatic and historical evidence in northern Europe ja Helama et al. 
2019 (seuraava kuva). 

SANTORININ PURKAUS 1628 EAA. ? 

http://www.volcanodiscovery.com/santorini/minoan_eruption/1613bc_olive-tree-date.html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/polar.v32i0.15866
http://www.polarresearch.net/index.php/polar/article/view/15866


Esimerkkejä lustojen pakkasvaurioista vuosien 536 (a) ja 1627 eaa. (b) lustoissa. Tarkkaa syytä vuoden 536  ilmaston
viilenemisestä vuosikymmenen ajaksi ei tiedetä. Paljon spekulaatiota.  Jälkimmäisessä tapauksessa oli kyse Santorinin
tulivuorenpurkauksesta, joka hävitti silloisen minoalaisen kulttuurin.  

Julkaisu: Helama S, Saranpää P, Pearson CL, Arppe L, Holopainen J, Mäkinen H, Mielikäinen K, Nöjd P, Sutinen R, Taavitsainen
J-P, Timonen M,Uusitalo J &Timonen M. 2019. Frost rings in 1627 BC and AD 536 in subfossil pinewood from Finnish Lapland. 
Quaternary Science Reviews,  Volume 204, 15 January 2019, Pages 208-215. Abstrakti.
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PAKKASVAURIOITA LAPIN MÄNNYN VUOSILUSTOISSA 1627 EAA. JA 536 JAA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_weather_events_of_535%E2%80%93536
https://fi.wikipedia.org/wiki/Santor%C3%ADnin_tulivuorenpurkaus
https://lustialab.com/data/pdf/2019_sh_1628536.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379118308357
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Saariselän mäntykelo ajoittuu vuosille 1532−1866. Puu eli eli elämänsä pikkujääkauden aikana. Vaikeimmat ajat alkoivat, 
kun Huaynaputina purkautui rajusti Perussa vuonna 1600. Kesä  1601 oli poikkeuksellisen kylmä koko Euroopassa. 
Taivaalla riitti sen jälkeen tuhkaa pimentämään auringon, sillä männyn elinaikana tapahtui yli 100  suurta purkausta. Ei 
ihme, pikku jääkauden aikana oli kylmää. Lapin männyn lustoissa näkyvät  erityisen heikkoina kasvuvuosina  eli ns. 
piikkivuosina muun muassa vuodet 1601,1680, 1696,1806, 1815 ja 1837. Lisää kiekkotarinoita: Suurten 
luonnontapahtumien jälkiä Lapin männyn vuosilustoissa.

KASVUN MINIMIVUODET TULIVUORITOIMINNAN PALJASTAJINA: HUAYNAPUTINA 1601

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


5
Vaihteleva ilmasto
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Inarin Kyynelniemen 403-vuotiaan männyn vuosilustoindeksistä johdettu heinäkuun keskilämpötila (s. 34-37), joka 
mallinnettiin mitatun Kaarasjoen heinäkuun keskilämpötilan (T7) ja Muotkanruoktun vuosilustoindeksin (IndCRS) välisestä 
riippuvuussuhteesta. 
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LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN KASVUSSA NÄKYY ILMASTON SYKLISYYS

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf
https://lustialab.com/data/arctrc/karas.clf
https://lustialab.com/data/arctrc/muotka12.exc


Kaaresuvannon kesänaikaisessa  lämpötilavaihtelussa 
näkyy  viileitä ja lämpimiä jaksoja. Lämpimät jaksot 
(punaisimmat alueet) sattuvat vuosille 1917─1950 ja 
1995─eteenpäin. Viileät jaksot osuvat jaksoille 
1880─1905 ja 1950─1995.

Luontaiseen vaihteluun liittyy myös ilmaston syklisyys. 
joka selittää jopa puolet ilmaston vaihteluista. Sitä ei 
kuitenkaan ole huomioitu IPCC-pohjaisissa  ilmasto-
malleissa. Lustosarjojen syklisyysanalyyseisssä näkyy 
esimerkiksi 70─100 –vuotinen syklisyys, joka 
yhdistetään Auringon aktiivisuuteen (ns. Gleissberg-
sykli). Sama sykli näkyy monissa lämpötilasarjoissa, 
kuten oheisessa esityjsessä.
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MYÖS KESÄLÄMPÖTILOISSA ON HAVAITTAVISSA SYKLISYYTTÄ

https://lustialab.com/Lustia/gt_trace2008_cyclic.pdf


Metsänrajamännyn pitkässä lustokalenterin syklistä vaihtelua eri pituisin aikajäntein. Sykleissä näkyy pienemmän ja 
suuremman vaihtelun alueita (alin kuva). Kyse on eri pituisten syklien resonoinnista eli yhteisvaihtelusta.  Data.
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LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN SYKLISYYS ERI PITUISILLA AIKAJÄNTEILLÄ

https://lustialab.com/data/Advance/Info_Advance10K_basic.pdf


Kuva kertoo vuosikymmenten välisestä vaihtelusta.  
Vaihteluiden väli on maksimissaan asteen suuruus-
luokkaa. Tästä voidaan päätellä, että ilmasto on 
vaihdellut tutkitun yli 7500 vuoden aikana luontaisesti 
ja syklisesti.  Lisäksi on selvää, että ilmastollisia trendejä 
tutkittaessa tulisi soveltaa vähintään muutaman syklin 
pituisia aikajänteitä. Tässä tapauksessa se tarkoittaa 
vähintään 300 vuoden aikajänteen minimipituutta. 

Eikä sekään riitä kattavien päätelmien tekoon, sillä 
ilmastossa esiintyy jopa tuhansien vuosien pituisia 
syklejä. 

Siirtomallina käytettiin Karasjoki−Muotkanruoktu-malli
(Ilmastoraportin sivut 34−37). 

Data.
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LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN LUSTOLEVEYKSISTÄ JOHDETUT LÄMPÖTILA-ANOMALIAT (50 VUODEN FFT-TASOITUS)

http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf
https://lustialab.com/data/Advance/Info_Advance10K_basic.pdf


a) Spektri 

analyysi

80.4

59.647.2
37.3

85.8
95.4

70.0

56.2
31.3

Gleissberg

22.1

AMO
Hale

Ylimpänä  on Lapin pitkästä vuosilustokalenterista Karasjoki−Muotkanruoktu-mallilla (Kuva 101) johdettu heinäkuun 
keskilämpötila. Wavelet-analyysi paljastaa eri aikoina vallinneet vaihtelevan pituiset sykliset lämpötilavaihtelut. Syklisyys 
rajoittuu  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  
vaihtelua. On ilmeistä, että samat syklit vaikuttavat jatkossakin. Spektrianalyysi (keskikuva) kertoo syklien keskimääräisten
pituuden. Lapin ilmastohistoriaa ovat jaksottaneet ainakin aurinkoperäiset Hale-sykli ( ~22 v)  ja Gleissberg-sykli (70─100 v). 
Myös merivesien lämpötilavaihteluun liittyvä AMO-sykli (~60 v) näkyy Lapin männyissä. Lisätietoa sykleistä.    Data.

103

LAPIN METSÄNRAJAMÄNNYN LUSTOKALENTERIN SYKLISYYSANALYYSEJÄ

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


Kymmenien, satojen ja tuhansien vuosien syklit
Ymmärtääkseen ilmaston vaihteluita on hallittava vuosista vuosituhansiin ulottuvat aikaperspektiivit. Auringon 

kokonaissäteilystä TSI (Total solar irradience) (Kuva A) tehty Fourier spektrianalyysi (Kuva C) ja sen osasuurennos (D) 
paljastavat peräti 11 sykliä 88 vuodesta 2200 vuoteen.  Niitä voi hahmotella Wavelet-analyysin visualisoinnista (Kuva B). 
Erityisesti 1000–1450 -vuotinen sykli (katkoviivattu alue) näyttää olleen viimeisten kahden vuosituhannen aikana 
aktiivinen. Jos keskiajan lämpökausi vallitsi Suomessa 980-1280, se tarkoittaisi sitä, että olemme uuden lämpökauden 
kynnyksellä. Olen pohtinut tätä kysymystä aiemminkin, vuosilustojen syklivaihteluista päättelemällä. 

TSI-peräinen syklisyys, planetaariset syklivaikutukset ja  muista avaruusperäisistä tekijöistä aiheutuva syklisyys 
merkitsevät hyvin monimuotoista ja vaikeasti hallittavaa vaihtelevaa ilmastoa, johon pakettiin lyö leimansa myös 
Maapallon omat luonnontapahtumat. 
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AURINGON AKTIIVISUUTEEN LIITTYY LAAJA VALIKOIMA SYKLISYYKSIÄ

https://fi.wikipedia.org/wiki/Keskiajan_l%C3%A4mmin_kausi
https://lustialab.com/data/pdf/LC_Uitto13_sf69.pdf


Edellä esitellyn (Kuva 102) Kaaresuvannon 
heinäkuun keskilämpötilasta laadittu 
Wavelet-analyysi. 

Analyysi viittaa 60−100 vuoden syklisyy-
teen (puna-oranssi vyöhyke), mikä tarkoit-
taa AMO- ja Gleissberg-syklisyyksiä.

Lämpötilamittausten lyhyt aikajänne 
(130 v) ei anna mahdollisuutta testata 
syklin tilastollista merkitsevyyttä  (vino-
viivoitettu alue: ei tilastollista merkitse-
vyyttä 99 %:n tasolla).
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Heinäkuun keskilämpötia

KAARESUVANNON HEINÄKUUN KESKILÄMPÖTILAN SYKLISYYSANALYYSI

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation


Inarin Kyynelniemen 403-
vuotisen männyn vuosilusto-
indeksistä (Kuva 101) johdetun 
heinäkuun keskilämpötilan 
wavelet-analyysi kertoo.

Keskeisenä ja osittain 
tilastollisesti merkitsevänä näkyy 
60−128 vuoden syklisyys 
(punainen vyöhyke).
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Heinäkuun keskilämpötia

KYYNELNIEMEN MÄNNYN SYKLISYYSANALYYSI



Talvikauden AMO-syklisyydessä ssa vuosina 1856─2009 näkyy hyvin selkeänä noin 60-vuotinen syklisyys. Lähde.
Sykleistä lisää esimerkkejä katsauksessa Syklinen ilmasto - näkökulmia erilaisten aikasarjojen valossa 
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ATLANTIN MONIKYMMENVUOTISTEN VAIHTELUT (AMO) SYKLISYYSANALYYSI

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation
http://hockeyschtick.blogspot.fi/2010/04/more-on-60-year-climate-cycle.html
https://lustialab.com/data/pdf/wavelet_examples4b.pdf


6.1
Ilmastohistoriaa:

Holoseenin

trendimäiset muutokset
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Tämä paljon käytetty Dansgaard 1969 ja Schönwiese 1995-esitys Holoseeni-ilmaston vaihteluista (sinipunapinta) on vaihdel-
lut satojen ja tuhansien vuosien aikaskaalassa parin asteen haarukassa. Lämpimintä oli 7000–6000 vuotta sitten, jolloin 
myös männyn metsänraja oli ylimmillään. Tämän päätrendin lisäksi vuosilustot osoittavat lyhytaikaisempaa, vuosikymmen-
ten ja vuosien välistä lämpötilavaihtelua. Metsänrajamännyn vuosilustoista Kaarasjoen lämpötilamallilla laskettu heinäkuun 
keskilämpötilan poikkeama (valkoinen viiva, 30 vuoden tasoitus) on esimerkki vuosikymmenten välisestä lämpötilavaihtelus-
ta. Se on määrältään asteen luokkaa. Tasoituksessa 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. 
Myös muut purkaukset näkyvät pienempinä piikkeinä lustosarjassa, esimerkiksi Mt. Pelée 2440 eaa.(?) Rabaul (?) 536 jaa. 
(?) ja Huaynaputina 1600 jaa (lisätietoa). Katso myös Antero Järvisen ”Jääkauden jälkeinen ilmastohistoria 
pähkinänkuoressa”: Osa 1 ja Osa 2 sekä Helama ym.(2013)-tutkimus ilmaston viilenemisistä tulivuoripurkausten 
seurauksena.  
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METSÄNRAJOJEN LIIKKEET HOLOSEENIN AIKANA

https://fi.wikipedia.org/wiki/Santorini
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411111049.htm
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tulivuorenpurkauksen_vaikutukset_ilmastoon
https://ilmastorealismia.blogspot.com/2016/02/jaakauden-jalkeinen-ilmastohistoria.html
https://ilmastorealismia.blogspot.com/2016/02/jaakauden-jalkeinen-ilmastohistoria_29.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/polar.v32i0.15866


Kari Mikkola

Kultti S, Mikkola K, Virtanen T, Timonen M & Eronen M. 2006. 

Past changes in the Scots pine forest line and climate in Finnish

Lapland: a study based on megafossils, lake sediments, and GIS-

based vegetation and climate data. The Holocene 16(3): 381-391.

Abstract

110

MÄNTYMETSÄNRAJAN LIIKKEET HOLOSEENIN AIKANA

Mänty saavutti laajimman levinneisyytensä 8300−4000 vuotta sitten, jolloin heinäkuussa oli vähintään 2,6 oC nykyistä 
lämpimämpää ja mäntymetsiä oli 13000 km2 nykyistä enemmän. Noin 3000 vuotta sitten ilmasto oli viilennyt 0,8 asteella ja 
metsät vähentyneet 2500 km2:llä. Keskiajan lämpökaudella oli edelliseen verrattuna selvästi viileämpää, mutta siltikin 0,6 oC
nykyistä lämpimämpää ja mäntymetsiä oli 7200 km2 nykyistä enemmän. Pienen jääkauden alettua noin 700 vuotta sitten 
ilmaston viileneminen tyrehdytti uudistumisen moneksi sadaksi vuodeksi. Siksi havainnot nykyisen metsänrajan yläpuolisista 
megafossiileista ja kannoistakin lähes tyystin puuttuvat usean sadan vuoden osalta. 

Mänty alkoi vallata takaisin menetettyjä alueitaan merkittävämmässä määrin vasta 1930-luvulla ja mahdollisesti 1990-
luvun lämpimien jaksojen myötä. Tosin viimeksi mainitun osalta on vielä pieni kysymysmerkki, sillä uuden metsän 
vakiintuminen edellyttää metsänrajalla vuosikymmenien suotuisia sääolosuhteita.

https://lustialab.com/__Publ-Art/Rev/2006%20Kultti%20et%20al%20The%20Holocene%20col%2016.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0959683606hl934rp
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MÄNTYMETSÄNRAJAN LIIKKEET HOLOSEENIN AIKANA

Kultti ym. (2006) tutkivat 27 nykyisen mäntypuurajan ylä- tai pohjoispuolista järveä. Ailakkavaaran lompolo Kilpisjärvellä oli 
korkeimmalla sijaitseva alue (535 m mpy.), josta löydettiin männyn megafossiileja. Heinäkuun keskilämpötila on siellä 
nykyisin 10,5 oC. Koska uuden puusukupolven synty edellyttäisi vähintään 12,2 asteen keskilämpötilaa, mänty ei siellä enää 
voi uudistua. Toskaljavri on korkein paikka (704 m mpy.), josta on löydetty männyn siitepölyä. Alueen nykyinen lämpötila 
9.5 oC jää 2,7 asteen päähän uudistumisen kynnyslämpötilasta.  

Keräämämme tutkimusaineiston sijaintitieto nykyisen mäntymetsänrajan pohjois- ja yläpuolella (puurajalla) on vahva 
todiste siitä, että ilmasto oli tuhansia vuosia sitten  jopa kolmisen astetta nykyistä lämpimämpi. Siksi myös Tunturi-Lappi oli 
korkeimpia kohtia lukuun ottamatta männyn valtaama.

https://www.researchgate.net/publication/236678180_Past_changes_in_the_Scots_pine_forest_line_and_climate_in_Finnish_Lapland_A_study_based_on_megafossils_lake_sediments_and_GIS-based_vegetation_and_climate_data
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Kultti ym. 2006 -tutkimuksen tulos (punainen murtoviiva) verrattuna eräisiin toisiin prokseihin. Männyn metsänraja oli 8000—4000 
vuotta sitten 350–400 m nykyistä ylempänä, mikä heinäkuun keskilämpötilassa arvioituna tarkoittaa 2,6 oC nykyistä lämpimämpää. 
Metsänraja perääntyi ilmaston viilennettyä. Niinpä esimerkiksi keskiajan lämpökaudella 1000 vuotta sitten ne kasvoivat enää 40—80 
m nykyistä ylempänä (0,55 oC nykyistä lämpimämpää)

Nykyisen mäntymetsänrajan pohjoispuolelta löytyneiden muinaismäntyjäänteiden (megafossiilien) sijainnin perusteella. Katso myös
posteri ja  Ilmaston ja maastonmuotojen vaikutus männyn metsänrajaan. Kuvan lähde. 

MÄNTYMETSÄNRAJAN LIIKKEET HOLOSEENIN AIKANA

Kaavio kertoo, kuinka
paljon lämpimämpää oli
heinäkuussa vuosituhan-
sia sitten männyn nykyi-
seen puurajaan (12,2oC) 
verrattuna

Prokseista laskettuja
heinäkuun
keskilämpötiloja

Tämä tutkimus

Siitepöly

Surviaissääsket

Piilevät

Puulustot

https://www.researchgate.net/publication/236678180_Past_changes_in_the_Scots_pine_forest_line_and_climate_in_Finnish_Lapland_A_study_based_on_megafossils_lake_sediments_and_GIS-based_vegetation_and_climate_data
https://lustialab.com/Lustia/PastTimberlines.pdf
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp025-03.pdf
https://lustialab.com/Lustia/PastTimberlines.pdf
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VIILENEVÄ ILMASTO

Lilleåren ym. (2012)-julkaisussa ollut graafi herätti  kiinnostukseni, sillä yhtenäinen musta viiva vastasi yllättävän hyvin sitä 
lämpötilakäsitystä, minkä saimme Kultti ym. (2006) -tutkimuksessamme tulokseksi.  Asetelma sai lisävahvistusta, kun  
Esper ym. (2012)-tutkimus julkaistiin.

Lilleåren ym./Kooste Kultti ym./Kooste Esper ym./Kooste

CO2Headlines: From Multiple Proxies, European Researchers Determine Modern Global Warming Is Less Than Medieval Period

https://www.researchgate.net/publication/257304374_The_relative_age_of_mountain_permafrost-estimation_of_Holocene_permafrost_limits_in_Norway
https://www.researchgate.net/publication/236678180_Past_changes_in_the_Scots_pine_forest_line_and_climate_in_Finnish_Lapland_A_study_based_on_megafossils_lake_sediments_and_GIS-based_vegetation_and_climate_data
https://www.researchgate.net/publication/235003732_Orbital_forcing_of_tree-ring_data
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112000999
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0959683606hl934rp
https://www.nature.com/articles/nclimate1589
https://www.c3headlines.com/2012/12/from-multiple-proxies-european-researchers-determine-modern-global-warming-is-less-than-medieval-per.html
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”LAPPI TODISTAA ILMASTON VIILENNEEN”

0                      500                   1000                  1500             2000

Trendi -0.31 oC / 1000 v
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Tutustuttavaa: Mikko Taavitsainen: Lappi todistaa ilmaston viilenneen Press release: Climate in northern Europe 
reconstructed for the past 2,000 years: Cooling trend calculated precisely for the first time. Julkaisu: Esper ym. (2012) 
Orbital_forcing_of_tree-ring data. Kooste.

Tutkimus ”Orbital_forcing_of tree-ring data” avasi uuden ulottuvuuden puulustotutkimuksille. Kansainvälinen  
tutkimusryhmämme rekonstruoi lappilaiseen mäntylustoaineistoon perustuen yli 2100 vuoden pituisen kesälämpötiloja  
kuvaavan aikasarjan. Tutkimuksessa onnistuttiin myös jäljittämään Milankovićin syklien mukainen ilmaston  0,31 asteen 
viilenemistrendi tuhatvuotiskausittain. 

https://ilmastorealismia.blogspot.com/2012/07/lappi-todistaa-ilmaston-viilenneen.html
https://www.uni-mainz.de/eng/15491.php
http://lustialab.com/__CC-Art/__GermanRes/2012_Esper_Orbital_forcing_of_tree-ring%20data.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235003732_Orbital_forcing_of_tree-ring_data
https://www.nature.com/articles/nclimate1589
https://www.researchgate.net/publication/235003732_Orbital_forcing_of_tree-ring_data
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Pieni jääkausi näkyy tässä kuvassa 0,7 asteen viilenemisenä ja keskiajan lämpökausi 0,5 asteen lämpenemisenä. Huomiota 
kiinnittää kolmen poikkeuksellisen kylmän jakson esiintyminen: 8200, 3600 ja 250 vuotta sitten. Viilenemiset olivat 
edeltävään lämpöjaksoon verrattuna luokkaa 1,3, 1,7 ja 1,3 astetta. Jos pieni jääkausi sijoittuu kolmen suurimman 
viilenemisen joukkoon tarkastelujaksolla, käy ymmärrettäväksi myös se, miksi ilmasto on lämmennyt nykyiseen mustalla 
katkoviivalla kuvattuun normaalitilaansa (vertailujaksona 1961−1990). Punaisella katkoviivalla merkitty trendi on laskettu 
Lilleårenin vuotuisista lämpötilapoikkeamista. Sekin trendi on hyvin lähellä Esper ym. (2012) laskemaa 0,31 asteen 
tuhatvuotistrendiä. 
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Helama ym. (2022)-tutkimuksen vuosilustoanalyysissä sovellettiin sinivalotekniikkaa. Raportin kuvassa 6 (oheinen kuva) 
näkyy Milankovićin sykleistä ja ACLIN-indekseistä tuttu insolaatio viilenevinä käyrinä. Vuosilustot  tarjoavat vuodentark-
kuutensa ansiosta ajallisesti täsmällistä tietoa holoseeni-ilmaston tapahtumista. Koska kuvan muut proksit eivät ole 
vuodentarkkoja (pollen−siitepöly, Chironomids−surviaissääsket ja Diatoms−piilevät), graafit tasoittuvat havaintojen 
tahattoman keskiarvoistumisen vuoksi viivamaisiksi tai bumerangimaisiksi käyriksi. Ajoituksen epätarkkuus ei kuitenkaan 
häiritse tutkimuksen päätulosta: vertailtujen neljän proksin tulokset ovat sangen yhteneväiset. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2022.871641/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Earth_Science&id=871641
https://lustialab.com/data/pdf/lustoparametrit.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Insolaatio
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Yhteenveto: 

Kultti ym (2006), Esper ym. (2012), 
Lilleåren ym. (2012) ja Helama ym. 
(2022) sovitettuna yhteen: kaikilla 
neljällä toisistaan  poikkeavalla 
menetelmällä saadut tulokset pitävät 
yhtä. Lisäksi sinettinä on erinomainen 
yhteensopivuus  Milankovićin ja ACLIN-
käyriin.

Voiko tällainen tulos olla väärä?

VIILENEVÄ ILMASTO

https://www.researchgate.net/publication/236678180_Past_changes_in_the_Scots_pine_forest_line_and_climate_in_Finnish_Lapland_A_study_based_on_megafossils_lake_sediments_and_GIS-based_vegetation_and_climate_data
https://www.researchgate.net/publication/235003732_Orbital_forcing_of_tree-ring_data
https://www.researchgate.net/publication/257304374_The_relative_age_of_mountain_permafrost-estimation_of_Holocene_permafrost_limits_in_Norway
oista ja sedimenteistä).


6.2
Mitä sanoo

mitattu ilmastomme?
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Kolme tarkastelua

1. Esittelen maanlaajuisesti erilaisia kuukausi - ja vuodenaikayhdistelmiä laajemman 
kokonaiskuvan tarjoamiseksi. Samalla kerron  päällimmäisiä huomioitani ja tulkintojani. 
Kuvat esitellään kahdella tavalla: keskiarvoina ja pelkkinä vaihteluina, jolloin keskiarvo on 
vakioitu.

2. Toisessa tarkastelussa on maa jaettu pohjois- ja eteläosaan. 

3.     Tarkastelen erikseen pohjoisten ilmastoasemien (Sodankylä, Kaaresuvanto ja Kaarasjoki) 
mittaustietoja siksi, että usein viitataan rajusti lämpenevään pohjoisen ilmastoon.  Lyhyt 
asemien kuvaus:

Kaarasjoki. Norjan puolella sijaitsevassa Kaarasjoella (saameksi Kárášjohka, norjaksi 
Karasjok) on mitattu lämpötilaa vuodesta 1876 alkaen. Sodankylän mittaukset aloitettiin 32 
vuotta myöhemmin,  vuonna 1908.

Sodankylä ja Kaarasjoki ja edustavat Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan pisintä edelleen 
mittauksissa olevaa lämpötilamittaussarjaa. Kaarasjoen sarjan valttikorttina on pituus. Se 
mahdollistaa arvioimaan myös aikaa ennen 1900, jolloin päästään kurkkaamaan Sodankylää 
paremmin pienen jääkauden loppuvaiheiden ilmastoa.

Käsivarren Kaaresuvannostakin on pitkä sarja, mutta valitettavasti sitä ei liene päivitetty 
vuoden 2012 jälkeen. 

Niin, miksi tämä tarkastelu? Kaarasjoki edustaa norjalaista, Kaaresuvanto ruotsalaista ja 
Sodankylä suomalaista ilmastomittaamista. Koska ilmastoasemat edustavat aika pitkälle 
samaa Skandien vuorijonon itäpuolista paikallisilmastoa ja sijaitsevat melko lähellä toisi-aan
(<300 km), pitäisi mittaussarjojen toimia hyvinkin samansuuntaisesti. Miten mahtaa olla? 

4.  Keskustelua
Lämpötilakoosteita katsellessa voi samalla miettiä, onko lämpötila noussut  IPCC:n väittämän 
mukaisesti arktisella alueella dramaattisesti astetolkulla vai onko sittenkin pysytty 
luontaisen vaihtelun rajoissa? Tähän yhteyteen ja yleistarkasteluksi  sopii myös Judith Curryn 
pohdiskelu Early 20th century Arctic warming.

ILMASTOKATSAUS MITATTUJEN LÄMPÖTILOJEN PERUSTEELLA

http://judithcurry.com/2014/01/27/early-20th-century-arctic-warming/#more-14395
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ILMASTOKATSAUS MITATTUJEN LÄMPÖTILOJEN PERUSTEELLA. KOKO SUOMI.

Kuukausilämpötiloihin perustuva 52-kuvainen tarkastelu yhdeksällä paikkakunnalla. Tulokset ovat osin 
mielenkiintoiset, josta syystä herättänevät keskustelua niin keleistä kuin datoistakin .... :)

https://lustialab.com/data/clim/Suomi_118v_2018-12_temps.pdf
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ILMASTOKATSAUS MITATTUJEN LÄMPÖTILOJEN PERUSTEELLA: POHJOISET ILMASTOASEMAT

Kolmen pohjoisen ilmastoaseman (Sodankylä, Kaarasjoki, Kaaresuvanto) kuukausilämpötilatarkasteluita. Niitä katsellessa voi 
samalla miettiä, onko lämpötila noussut  IPCC:n väittämän mukaisesti arktisella alueella dramaattisesti astetolkulla vai onko 
sittenkin pysytty luontaisen vaihtelun rajoissa 

https://lustialab.com/data/clim/karasSodk_0420.pdf
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ILMASTOKATSAUS MITATTUJEN LÄMPÖTILOJEN PERUSTEELLA: ETELÄ-SUOMI – POHJOIS-SUOMI

Vielä yksi tarkastelu: Pohjoinen-Etelä. Löytyykö eroja? 

https://lustialab.com/data/clim/temps_north-south.pdf
http://lustiag.pp.fi/data/clim/temps_north-south.pdf


Otetaan tähän yhteyteen yksi laajempikin tarkastelu keskilämpötilojen mittaamisen häilyvyydestä. Globaalin keskilämpötilan 
mittaamista vaikeuttaa muun muassa  ilmastoasemien määrän ja mittaustekniikoiden muutokset. Tämä kuva on herättänyt 
keskustelua (1, 2 ) siitä, kuinka paljon maaseutuilmastoasemien lakkauttaminen Venäjällä, Kiinassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa on 
vaikuttanut laskennalliseen globaaliin keskilämpötilaan. Ainakin kuvan perusteella muutos on ollut dramaattinen.  Jäljelle jääneiden 
kaupunkiasemien kaupunkisaarekeilmiön laskennallista lämpötilaa nostava  vaikutus voi olla hyvinkin merkittävä, jopa Pariisin 
ilmastosopimuksessa sovitun 1.5 asteen luokkaa!  

Ilmastopolitiikan perustaminen näihin  epätasaisesti jakautuneiden  mittaustuloksiin on umpisilmäistä hasardipeliä!

ILMASTOKATSAUS MITATTUJEN LÄMPÖTILOJEN PERUSTEELLA: MITTAUSASEMIEN VÄHENTÄMISEN VAIKUTUS?
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http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/nvst.html
http://www.seafriends.org.nz/issues/global/climate3.htm
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaupunkisaarekeilmi%C3%B6


6.3
Mitä tapahtuu

lähivuosikymmeninä?
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Lapin metsänrajamännyn vuotuinen ja vuosikymmenten välinen kasvun vaihtelu Büntgen ym. (2011) mukaan (sinipuna-pinta). 
Ilmastomalleista saatuja lämpötilaennusteita vuoteen 2100 saakka (A) (Jylhä ym. 2009) . Ilmaston luontaiseen 60-90-vuotiseen 
sykliseen vaihteluun perustuva metsänrajamännyn vuosilustoindeksistä laskettu lämpötilaprojektio (B) (Timonen 2008). Ennuste 
aurinkoperäiseen noin 200-vuotiseen De Vries -sykliin perustuen (C) (Abdussamatov 2007). A-käyrän kaltaisesta nopeasta kehityksestä 
ei ole havaintoja holoseenin aikaisessa kotimaisessa ilmastohistoriassamme. B-käyrän kehityskulku sen sijaan on ollut toistuvaa 
metsänrajamännyn kasvuista tutkitussa yli 7600-vuotisessa aikaskaalassa. C-käyrä liittyy Abdussamatovin mukaan pikku jääkausien 
syntyyn, joka näyttäisi myös olevan syklisyydestä aiheutuva toistuva ilmiö. 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112000070
http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/18845_Arviointi_Suomen_muuttuvasta_ilmastosta_sopeutumistutkimuksia_varten.pdf
https://lustialab.com/Lustia/holocene_trends1000_INQUA.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__RussianRes/2009_abduss_nkj_2009.pdf


Lapin metsänrajamännyn lämpötilaherkässä vuosilustoindeksissä näkyy 1500-luvun puolenvälin jälkeen viiden 
samankaltaisen jakson rytmi (syklisyys). Aiemmat lämpimän vaiheen maksimit sijoittuivat 1700- ja 1800-lukujen puoliväliin 
ja 1940-luvulle. Kylmää oli vastaavasti vuosisatojen taitteissa 1700-, 1800- ja 1900-luvuilla. Viimeisin kylmä jakso taittui 
1970-luvulla. Jos harmonia jatkuu samankaltaisena jatkossakin, voidaan kokeilla ilmaston tulevankin kehityksen arvioimista. 
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Sykleihin perustuvia näkemyksiä tulevaksi ilmastoksi.  Viitteet:  Abdussamatov 2009;   Sirén 1961; Timonen 2010.
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ILMASTO MUUTTUU – MUTTA MITEN?  SUUNTAA ANTAVIA ARVIOITA 1

https://lustialab.com/__CC-Art/__RussianRes/2009_abduss_nkj_2009.pdf
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1961_Siren_Skogsgrannstallen.pdf
https://lustialab.com/Lustia/PA2-14_gt_wd2010_cyclich2.pdf


a) Sinipunainen alue: pohjoisen pallonpuoliskon maalämpötila viimeisten 7500 vuoden aikana.Muokattu julkaisuista Dansgaard ym. 
(1969) ja Schönwiese (1995). Valkoinen viiva kuvaa metsänrajamännyn 50 vuoden FFT-tasoitettua vuosilustoindeksiä.  

b) Sinivihreä pinta kuvaa metsänrajamännyn vuotuista vaihtelua.  Punainen viiva kuvaa vuosilustoindeksin 11 vuoden FFT-tasoitusta. 
Oranssi viiva (11-v FFT-tasoitus) ja violetti katkoviiva (50-v FFT-tasoitus) ovat vuosilustoindeksien syklisyyteen perustuvia arvioita 
(ekstrapolaatioita)  tuleviksi sykleiksi. Koska vuosilustojen syklisyys aiheutuu mm. AMO- ja NAO-ilmiöistä sekä aurinkoperäisestä 
Gleissberg-syklisyydestä, ovat arviot yleistettävissä Lapin lisäksi myös pohjoiselle pallonpuoliskolle. 

Tässä vielä toinen näkökulma: EnnusteSuomi2050
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https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjois-Atlantin_oskillaatio
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle
https://lustialab.com/data/pdf/ennusteSuomi2050v2.pdf


Lapin metsänrajamännyn lustoparametreilla voi

katsella sekä ilmastomenneisyyteen että

ilmastotulevaisuuteen huhtikuusta syyskuu-hun

ulottuvalla aikajanalla. Se on mahdollista luonnon

perusilmiöihin kuuluvan ilmaston säännönmukaisen

vaihtelun eli syklisyyden ansiosta. 

Yläkuvassa näkyy arktisten alueiden ilmas-tolle

tyypillistä vuosien ja vuosikymmenten välistä

korkeataajuista vaihtelua. Alakuvassa on huomioitu

vuosisatojen välinen matala-taajuinen vaihtelu. Se 

antaa realistisemman kuvan esimerkiksi pienen

jääkauden olossuhteista ja palautumisesta takaisin

normaaliin nykyilmastoon.

Alemmassa kuvassa syklisyyteen perustuva ennuste

keltaisella pisteviivalla. Tarkemmin julkaisussa (s. 13–

15), posterissa ja kuvasarjassa (s. 123-128). 

(Katso linkit pdf-esityksestä).

https://lustialab.com/data/pdf/lustoparametrit.pdf
https://lustialab.com/data/mil/MIL_WorkingPaper_SpecialEdition.pdf
https://lustialab.com/Lustia/wd2010fix/posters/mt_PA2-14_gt_wd2010_cyclich2.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf


Esper J, Büntgen U, Timonen M & Frank DC. 2012.
Variability and extremes of northern Scandinavian
summer temperatures over the past two 
millennia. Global and Planetary Change 88–89 
(2012) 1–9.

Pieni jääkausi alkaa 2050?

Mörner N-A.  2011. Arctic Environment by the 
Middle of This Century. Energy & Environment 
22(3):207-218 · April 2011

Kesäajan (6-8) minimi- ja maksimilämpö-
tilat vuosi-, 10-vuotis- ja 100-vuotistasolla 
Lapissa verrattuna tasoon 1951-1980.
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Florides GA, Christodoulides P & Messaritis V. 2013. Reviewing the 
effect of CO2 and the sun on global climate. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews 26 (2013) 639–651.

Skenaario vuosisadan loppupuoliskon ilmastosta. 

Pohjois-Skandinavian ilmastokehitys viimeisten 2000 vuoden aikana ja lähivuosikymmeninä. Vasemmanpuoleisessa 
kuvassa Lapin metsänrajamännyn lustokalenteriin perustuvia kesänaikaisia keskilämpötiloja vuosittain sekä 
kymmen- ja satavuotistasolla. Aurinko-avaruusilmaston perusteella tehdyt laskelmat viittaavat asteen viilenemiseen 
lähivuosikymmeninä (oikeanpuoleinen kuva). Se merkitsisi paluuta pienen jääkauden aikaisiin olosuhteisiin (1600-
luvulla oli yli asteen verran (1,06 oC) kylmempää kuin nyt).
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921818112000070
https://www.researchgate.net/publication/274055490_Arctic_Environment_by_the_Middle_of_This_Century
https://www.researchgate.net/publication/259738719_Reviewing_the_effect_of_CO2_and_the_Sun_on_global_climate


6.4
Entä pidemmän ajan

kuluessa?
Mikä on hiilidioksidin rooli?
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Alle 15000 vuoden lämpökaudet (interglasiaalit) ovat jääkausien välisiä lämpöjaksoja. Nykyinen pienen jääkauden jälkeinen 
lämpeneminen ilmeisesti tulee ja menee. Ihmisen vaikutusta tähän kokonaisuuteen nähden on vaikeaa arvioida. Onko ihmisen 
toiminnasta aiheutuneeksi arvioitu, CO2-nousuun liitetty lämpenemispiikkikään, ”punanenä” edes mahdollinen, sekin on tullut yhä 
kriittisemmän tarkastelun kohteeksi. 132

MILANKOVICIN LASKELMIIN PERUSTUVAT ILMASTONVAIHTELUT 



Alailmakehän hiilidioksidipitoisuus on vaihdellut vuosituhansien ajan aina 1850-luvulle saakka 25 ppm:n verran (260—285 ppm). 
Vuotuinen keskilämpötila on vaihdellut samaan aikaan suunnilleen 0,8—1,7 asteen haarukassa alenevan trendin suhteen. 
Hiilidioksidipitoisuus on noussut viimeisten 160 vuoden aikana vajaalla 120 ppm:llä, mutta keskilämpötila vain noin asteella, vaikka 
suhteellisesti laskien nousun olisi pitänyt olla luokkaa 4—9 oC. Lämpötila on vaihdellut viimeisenä 160-vuotisjaksona suunnilleen 
samalla tavoin kuin aiemminkin luontaisesti. Holoseenin aikaisella hiilidioksidipitoisuudella ja lämpötilalla on täten ollut toisistaan 
poikkeava kehityskulku. 

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaihteluilla  (285 →410 ppm) näyttäisi (ainakaan toistaiseksi) olleen merkittävää vaikutusta 
pohjois-norjalaisen vuotuisen keskilämpötilan vaihteluihin (sininen käyrä) hitaasti mutta varmasti viilenevässä holoseeni-illassa.  Ks. 
myös Holoseeni-ilmaston viilenemis- ja lämpenemistrendit. Kuvan datat: CO2 Lilleøren. Lisäviitteet: 1 2 3 4.

© Mauri Timonen
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MIKÄ ON ALAILMAKEHÄN HIILIDIOKSIDIPITOISUUDEN ROOLI ILMASTOSSA?

https://lustialab.com/data/pdf/holoseeni_ennen_nyt_huomenna.pdf
https://www.skepticalscience.com/co2-measurements-uncertainty.htm
https://www.co2science.org/articles/V15/N47/C3.php
https://www.nature.com/articles/nclimate1589
https://ilmastorealismia.blogspot.com/2012/07/lappi-todistaa-ilmaston-viilenneen.html
https://www.skepticalscience.com/co2-measurements-uncertainty.htm
https://www.co2science.org/articles/V15/N47/C3.php


Ilmakehän CO2-pitoisuuden ja pohjoisnorjalaisen keskilämpötilan kehitys ovat olleet samansuuntaisia jaksolla 1800−2000 
(iso kuva). Näkymä  muistuttaa edellisessä kuvassa esitettyä tilannetta. Onko kyse  todellisesta riippuvuussuhteesta vai jostain
muusta? 

Asetelma muuttuu dramaattisesti, kun aikaikkuna laajennetaan 200 vuodesta  45-kertaiseksi  eli holoseenin 9000 vuoteen. Itse kukin 
katselkoon omin silmin kuvaa ja miettiköön, miksi palautuminen pienestä jääkaudesta - joka on holoseenille tyypillistä luontaista 
vaihtelua - on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana  ujutettu  osaksi (poliittisen) IPCC:n markkinoiman ihmisen aiheuttaman 
katastrofaalisen ilmastonmuutoksen symboliksi! 

Kuvan datat: CO2 Lilleøren. 

© Mauri Timonen
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ONKO MAAPALLON KESKILÄMPÖTILAN JA ALAILMAKEHÄN HIILIDIOKSIDIPITOISUUDEN VÄLINEN KORRELAATIO TODELLINEN?

https://www.skepticalscience.com/co2-measurements-uncertainty.htm
https://www.co2science.org/articles/V15/N47/C3.php
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OLISIKO UUDEN TIEDON VALOSSA AIHEELLISTA MIETTIÄ ALAILMAKEHÄN CO2:N ROOLI KOKONAAN UUDELLEEN?

Viitteet: The correlation between global population and global CO2
Human CO2 has little effect on atmospheric CO2

Edellisissä kuvissa (129-130) esitetään havainnollisesti, kuinka aikajänteen 
pidentäminen voi muuttaa dramaattisesti ilmiöiden välistä riippuvuussuh-
detta. Tieto siitä, että alailmakehän CO2 (jatkossa CO2) korreloi heikosti 
holoseeni-ilmaston keskilämpötilan kanssa, on hyvä uutinen ainakin niille 
tahoille, jotka media on tarkoitushakuisesti pelotellut puolikuoliaaksi. 
Tässä tarkastelussa avataan hiukan sitä, mikä on CO2:n todellinen merki-
tys luonnolle ja ihmiselle. Käsitys siitä, että lisääntynyt CO2-pitoisuus on 
tehnyt Maapallosta vihreämmän, antaa vihjeen siitä, mistä on kysymys. 
Koska lisääntyvä vihreys merkitsee myös enemmän ravinnontuotantoa, 
mikä on elämiselle välttämättömyys, otan esiin kolme pohdintoa:
1)  CO2-pitoisuuden tarkastelua  
2) Miten toimia CO2:n kanssa?
3)  Pariisin sopimus 2015 uudelleen harkintaan?  

1) Maapallon CO2-pitoisuus on 411 ppm. Se koostuu teollisesta toiminnasta (suoraan ihmisperäistä noin 19 ppm) ja luontaisesta 
hiilenkierrosta (392 ppm) (vrt. Ruoho, kuvat 40–44). Luontaiseen kiertoon kuuluvat myös ihmisen ja eläinkunnan elämisen sekä 
yhteyttävän kasvuston hiilijalanjäljet. Mielestäni kuva kertoo olennaisimman. Ihmiskunnan määrästä riippuva uusi CO2-
”normaali” on (411-19) 392 ppm. Jokainen ihmiskunnan nettoväkilukua lisäävä syntymä merkitsee uutta elämänmittaista 
hiilijalanjälkeä. Nykyisellä lisääntymistahdilla (noin puoli miljardia 6–7 vuodessa) kasvaa CO2-pitoisuus 10 ppm:llä. 

2) Vaikka teollisen toiminnan vaikutus saataisiin kokonaan nollatuksi, se olisi kuitattu syntyvyydellä vuosikymmenessä! Mihinkään 
paniikkiin ei ole aihetta, sillä CO2 on ”Maa-äitimme” ravinnontuotantoon varaamaa polttoainetta, joka uusiokäytetään luontaisen 
hiilenkierron eri vaiheissa. Ylimäärä palautuu kiertoon vihertäen planeettaa. Ihmiskunnan kannattaisi opetella elämään hiilen-
kierron kanssa viisaasti toimien. Viisautta ei ole tehoton ja järjettömän kalliiksi tuleva CO2-jahti lämpötilan laskemiseksi. 

Löytyisikö viisasten kivi ajatuksesta antaa CO2-pitoisuuden nousta luontaista tietä esimerkiksi tasoon 500 ppm ja seurata saman-
aikaisesti tutkimuksen keinoin aavikoiden vihertymistä. Prosessia toki tulee tutkia myös kokeellisesti mahdollisten riskien testaa-
miseksi. Jos tulokset ovat hyviä, siinäpä yksi tehokas keino parantaa maailman hyvinvointia.  

3) Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetetun 1,5 asteen globaalikeskilämmön pudottamiseen CO2:ta kuristamalla ei ole tie-
teellistä perustetta, koska CO2 ei juurikaan korreloi lämpötilan kanssa. Keinot muutenkin ovat vähissä, sillä suurilmasto määräytyy 
Aurinko- ja avaruuskeskeisesti, mihin prosessiin ihmisellä ei ole osaa eikä arpaa. Pariisin sopimusta kannattaisi miettiä uusiksi 
niin, että ratkaisut olisivat toimivia ja kustannustehokkaita. Koska CO2 on luonnon pienten viherhiukkastehtaiden polttoainevaras-
to, olisi tutkittava sellaisia ratkaisumalleja, joilla voitaisiin edesauttaa aavikoituneita maita kuten Afrikkaa vaurastumaan. Vauras-
tuminen puolestaan hillitsisi väestön hallitsematonta kasvua sekä nälän ja köyhyyden aiheuttamia kansainvaelluksia.

https://wattsupwiththat.com/2016/05/17/the-correlation-between-global-population-and-global-co2/?fbclid=IwAR3oTnKXZUJFLTxNHhSImbNLileakQmX3qf4Bvs9GTcusqFISGPipBv8niw
http://edberry.com/blog/climate-physics/agw-hypothesis/contradictions-to-ipccs-climate-change-theory/?fbclid=IwAR2WDOsG1hQlsvcIIbBDRkJpywhWOnqYH1PODrNxUdZfftFVezH9PwlBQ1U
https://lustialab.com/data/pdf/lappajarvi80_129_130.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1K826QkW3zeX9AeoXxtQQ2LTM7hMZarPU


Lapin pitkästä lustokalenterista laskettu viilenemistrendi, 0,31 … 0,35 oC vuosituhannessa, on Milankovićin teorian ja  
ACLIN-indeksin mukaista ilmastokehitystä (Eronen 1991). Ilmasto viilenee ainakin vielä kolmen vuosituhannen ajan.

136

OLI MITEN OLI, MUTTA ILMASTO JOKA TAPAUKSESSA VIILENEE PITKÄSSÄ JUOKSUSSA!

https://fi.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87in_jaksot
https://drive.google.com/file/d/1muxvklmugA07hIvNHeWsbpUAAlQK7DSp/view?usp=share_link


Tulevaa ilmastoa arvioitaessa on varoituksen sana paikallaan: mitä tahansa  käänteentekevää voi tapahtua, sillä ilmasto on 
kaoottinen järjestelmä. Siksi ilmastoennusteisiin tulisi suhtautua hyvin pidättyväisesti! Tulevan ilmaston ennustaminen on melkoista 
arvaamista kaoottisessa ympäristössä. Arvauksille toki voidaan laskea virhemarginaaleja, mutta se ei tee ennustamisesta tiedettä!
On suorastaan uhkapeliä tukeutua poliittisessa päätöksenteossa pelkästään lämpenevän ilmaston varaan. Lämmön kanssa aina 
pärjätään, mutta miten on asianlaita, jos jonkin katastrofin seurauksena ilmastoon jäähtyykin rajusti, eikä siihen ole varauduttu 
lämpenemisluulossa? 
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ILMASTO MUUTTUU – MUTTA MITEN? KAOOTTISUUS TEKEE ENNUSTAMISESTA EPÄVARMAA



7.
Kansainvälinen

yhteistyö

lustotutkimuksessa
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U.S. Dept. Of Agriculture
Natural Resources Concervation Service
Soil Survey Division
World Soil Resources

Maapallon pohjoisimmat metsät kasvavat Fennoskandiassa Golf-virran ja lounaistuulten (NAO-ilmiö) ansiosta. Meille tuttuja mänty-
kuusi-koivumetsiä (”Boreal humid”-vyöhyke) löytyy Alaskasta, Kanadasta, USAn pohjoisosista, Etelä-Amerikan ylängöiltä, Grönlannin 
eteläkärjestä, Islannista, Skotlannista, Skandinaviasta, Keski-Euroopan ylängöiltä, Venäjältä, Kiinasta ja Japanista. Tutkimukselle on 
myös muita yhteisiä lähtökohtia, joista on erityisesti mainittava lähes kaikkialla maapallolla tavattavat polaariset ja alpiiniset metsän-
rajat. Suomestakin, pääosin Lapista, löytyy metsänrajaa noin 4000 km:n verran. Pohjoisen pallonpuoliskon ilmastonmuutosta voidaan 
seurata myös puulajiperusteisesti;  esimerkiksi sypressi, jolle katajamme on sukua, on maailman laajimmalle levinnyt ilmastoherkkä 
puulaji. Myös meidän mäntymme on laajalle levinnyt. Nämä yhteiset luonnonmaantieteelliset lähtökohdat tarjoavat mahdollisuuden 
koota koko pohjoisboreaalisen havumetsävyöhykettä koskevan ilmastonmuutostutkimuksen entistä tiiviimmäksi kansainväliseksi  
toiminnaksi. Tällaisia suunnitelmia on tehtykin, mm. EURACLIMATES (Euraasian boreal humid), EURAMOUNTAINCLIMATES (Euraasian 
metsänrajat), WORLDCLIMATES (maailman metsänrajat) ja SPINEACLIMA (männyn levinneisyysalue)
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MAAILMAN METSÄT LUSTOTUTKIMUSTEN NÄYTTÄMÖNÄ



Pohjoisen havupuut viihtyvät  kosteanviileässä,  metsäkasvillisuudeltaan ja ilmastoltaan samankaltaisessa Boreal humid –biomissa, 
joka  peittää koko Skandinavian alueen ja kiertää Ural-vuorten eteläistä osaa leikaten kapeana vyöhykkeenä Krasnojarskin itäpuolelle  
yli 5500 km:n päähän syvälle Siperiaan saakka.  Vyöhykkeen mänty-kuusi-koivu-sekametsät ovat hyvin samankaltaisia, katseltiinpa 
niitä Suomessa, Jekaterinburgissa tai Krasnojarskissa.  Asiassa ei sinänsä ole mitään erikoista, elämmehän samassa suuren  
taigametsän vastakkaisilla reunoilla. Kyseinen biomi ulottuu pohjoisessa kauimmaksi Skandinaviassa, jossa sekä Golf-virta että  
maaston alavuus ovat myötävaikuttanet siihen, että maapalloa kiertävät tundravyöhykkeet lähes tyystin puuttuvat meiltä. Kuvaan 
merkitty kotimaisen lustotutkimuksemme yhteistyökumppanit.. 140

MIKÄ TEKEE LUSTOTUTKIMUKSESTA KANSAINVÄLISTÄ? 



Suomen suurilmasto on osa laajempaa Kölivuoriston ja Uralvuorten rajaamaa ”laaksoaluetta”. Suurilmasto, jota Suomessa säätelee 
mm. Golf-virta  lounaistuulten avustamana, ei kuitenkaan määrittele koko ilmastoa, sillä paikalliset olosuhteet (pinnanmuodot, 
mereisyys / mantereisuus, pohjoisuus / eteläisyys, korkeusmerenpinnasta jne.) ovat saavat aikaan tuhansien paikallisilmastojen 
kirjon kehittymisen. Ilmastonmuutoksen tutkiminen on ilmaston ”sirpaleisuuden” vuoksi erittäin haastavaa, sillä laajoja alueita 
koskevia päätelmiä ilmaston nykytilasta tai tulevaisuudesta ei pidä tehdä suppeassa joukossa paikallisilmastojen tehtyjen 
tutkimusten perusteella. Tutkimusta ei pidä myöskään rajata yksittäisen valtion rajojen sisälle, koska suurilmaston vaikutukset 
tulevat rajojen  ulkopuolelta. Siksi Suomessakin on syytä  keskittyä kansainväliseen yhteistyöhön, mikäli haluamme paremmin 
ymmärtää oman ilmastomme nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
Kuvassa  Euraasian ilmastonmuutosta koskevan EURAMOUNTAINCLIMATES–suunnitelman yhteistyötahot. 141

METSÄNRAJASEUDUN ILMASTOA VOIDAAN TUTKIA MISSÄ PÄIN MAAILMAA TAHANSA



Siperian metsiä Krasnojarskin lähellä

Taiga, johon Suomikin kuuluu, on tärkeä osa suomalaista ilmastonmuutospainotteista lustotutkimusta. Siksi yhteistyön 
kehittäminen erityisesti venäläisten metsäntutkijoiden kanssa on tärkeää. 

© Margit Pudas-Timonen
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NÄKYMÄN TAIGAMETSIEN ITÄRAJALLA (KRASNOJARSK) 



Metlan ylijohtaja Hannu Raition (vasemmalla) Suomeen kutsumat  vuosilustotutkimuksen  maailmanhuiput Dendrokronologian 
professori Malcolm K. Hughes Arizonan yliopistosta ja Venäjän tiedeakatemian akateemikko Eugene A. Vaganov myötävaikuttivat 
seminaarivierailullaan Pallasjärvelle vuonna 2005 siihen, että Suomi teki lopullisen läpimurtonsa kansainvälisessä 
lustotutkimuksessa. Raportti: Metlan lustotutkimuksen suuret haasteet. 

© Mauri Timonen
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IDÄN JA LÄNNEN JOHTAVAT HUIPPUTUTKIJAT VIERAILIVAT SUOMESSA 2005 YLIJOHTAJA HANNU RAITION ISÄNNÖIMÄNÄ 

https://lustialab.com/data/lustia/Lustialabs_2008.pdf


Suomalaiset lustotutkijat perustivat 1990-2010 välisenä aikana koko pohjoisboreaalisen havumetsävyöhykkeen käsittävän 
yhteistyöverkoston. Yhteyksiä luotiin myös Kiinaan, Australiaan, ja Uuteen-Seelanti in. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on 1) 
kehittää tieteenalaa (Dendrokronologia) ja sen menetelmiä sekä 2) luoda valmiudet laajojen kansainvälisten ilmas-tonmuutosta
koskevien projektien perustamiseksi.  Linkki posteriin. 144

LAPIN PITKÄN LUSTOKALENTERIN INNOITTAMAA SUOMALAIS-AMERIKKALAIS-VENÄLÄISTÄ YHTEISTYÖVERKOSTOAMME! 

https://lustialab.com/Lustia/LustiaClimate2005_HQ.pdf


8.
Päätelmiä

ja

suosituksia
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1. Luontaisen vaihtelun mahdollisimman tarkka tunteminen auttaa arvioimaan ihmisen osuutta 
ilmaston muutoksessa. Nykyisen ilmastotutkimuksen jopa tärkeimpänä tehtävänä on selvittää 
holoseeni-ilmaston luontaisten vaihteluiden ominaispiirteet epävarmuustekijöineen. Kun 
niistä tiedetään enemmän, on vasta sen jälkeen mahdollista arvioida ihmisen toiminnan 
vaikutuksia ilmastoon. 

2. Ilmastomalleissa päästäisiin nykyistä parempiin tuloksiin, jos niissä huomioitaisiin holoseeni-
ilmaston ominaispiirteet vuosien, vuosisatojen ja vuosituhansien aikaperspektiiveissä. 
Yrityksiä siihen suuntaan on tehtykin hyvin tuloksin, esimerkkinä Scafettan syklisyyttä 
hyödyntävä harmoninen malli.

3. On korkea aika siirtää arkistoon nykyinen käsitys alailmakehän hiilidioksidipitoisuuden 
haitallisesta vaikutuksesta ”Maa-äidin” elämään.  Todella isoa huolta pitäisi kantaa siitä, 
mihin Maa-äidin hiilidioksidiin perustuva ”polttoainekertymä” riittää hallitsemattomasti 
lisääntyvän ihmiskunnan ruokkimisessa! Ylivoimaisesti suurin pelonaihe 
”ilmastonmuutoksessa” on se, että nykyisellä tehokkaalla teknologialla Maa-äitimme 
polttoainevarasto tyhjennetään! Siitä seuraisi todella maailmanlaajuinen nälänhätä. 
Sarkastisesti ilmaistuna: no onhan sekin tehokas keino hillitä ihmispopulaation määrää!  

4. Paleotutkimusten mukaan alailmakehän CO2-pitoisuus on  toisarvoinen tekijä Fennoskandian 
holoseeni-ilmastossa. Auringon aktiivisuusvaihtelut, Maan liikkeet kiertoradallaan, 
planetaariset vaikutukset ja monet muut luontaiset tekijät  ovat koko holoseenin ajan 
yhdessä saaneet aikaan muutaman asteen haarukassa esiintyvän vaihtelun.  

5. Ilmastodynamiikassa vaikuttavat stokastiset ja kaoottiset prosessit ovat ilmiöinä 
monimutkaisia ja osin ennustamattomia. Niiden huomiointi ennusteissa ja ilmastomalleissa on 
vaikeaa tai mahdotonta. Siksi malleista ei voida koskaan saada täydellisiä kokonaisuuden 
hallitsemisesta vaikeaa.

→

I. NÄKEMYKSIÄNI ILMASTON VAIHTELUISTA
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6. Ilmasto voi mahdollisessa noin 1000-vuotisessa rytmissään luontaisestikin lämmetä 
jopa sadoiksi vuosiksi!

7. Vaikka edellinen olisikin voimassa, auringon aktiivisuuden lyhytjaksoiset vaihtelut 
vuoron perään viilentävät ja lämmittävät ilmastoa.

8. Ilmaston lämpenemiset ovat historiallisen ilmastotiedon valossa olleet 
yhteiskunnalle enimmäkseen hyvinvointia lisäävä tekijä! 

9. Tosin ilmaston lämpenemiseen joillakin alueilla liittyvä kuivuus vaikeuttaa  ihmisen 
elinmahdollisuuksia. 

10. Ilmastohistorian perusteella on lämpenemisvaiheiden ohella odotettavissa myös 
kylmenemisvaiheita, joista jotkut saattavat johtaa, ainakin paikallisesti, jopa 
jääkautisiin olosuhteisiin. 

11. Kylmät ilmastojaksot aiheuttavat kansakunnille taloudellisia 
vaikeuksia, ruoantuotannon ongelmia ja niiden vääjäämättömänä 
seurauksena sotia. Siksi yhteiskunnallisten vaikuttajien yksipuolinen 
varustautuminen pelkästään lämpenevän ilmaston 
vaihtoehtoon on aito uhkatekijä ihmiskunnan hyvinvoinnille!
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I. NÄKEMYKSIÄNI ILMASTON VAIHTELUISTA - jatkoa
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12. Tärkeä tehtävämme on jatkaa tutkimuksiamme ilmaston luontaisen vaihtelun 
selvittämiseksi, mikä mahdollistaa ihmisen ilmastovaikutusten tarkemman 
analyysin!

13. Tutkijoiden, päättäjien ja kuulijoiden on opittava avoin ja kritiikkiä sietävä 
pohdiskeleva työskentelytapa!

14. Datojen julkisuutta on lisättävä niin, jotta kuka tahansa taidoiltaan kykenevä voi 
tehdä tarkistuslaskelmia!

15. Kotimaisiin puulustoihin perustuvalla ilmastotutkimuksellamme on hyvä maine 
maailmalla. Voimme täten luottavaisin mielin jatkaa innovatiivista työtämme 
maailman parhailla proksiaineistoilla!

II.  MITEN TOIMITTAVA TIETEESSÄ?
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III.  MITEN TOIMITTAVA ILMASTOPOLITIIKASSA?

16. ”Climategate” on paljastanut politiikan ja tieteen välisen harmaan alueen, jossa 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja henkilökohtaisiin etuihin pyritään 
epärehdein keinoin. Ilmiö on verrattavissa urheilumaailman harmaaseen 
alueeseen, jossa on samat tavoitteet. Mitä tehdä tämän ”doping”-ongelman 
kitkemiseksi?

17. Ilmaston lämpeneminen muutamalla asteella ei - ainakaan historiallisen tiedon 
perusteella - todellakaan ole uhkatekijä!

18. Todennäköisintä on, että ilmaston asteittain viiletessä joudumme 
varautumaan seuraavaan jääkauteen. Onneksi siihen on aikaa - vai onko?

19. Ilmaston jäähtyminen ja jääkauden ennenaikainen alkaminen ovat tekijöitä, 
joihin Suomen oloissa tulee suhtautua vakavasti! 

20. Jos Maapallo kuitenkin sitä ennen joutuu äkillisen luonnonkatastrofin kohteeksi, 
voi uusi jääkausi käynnistyä, ainakin Suomen oloissa, jopa alle 10 vuodessa!
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III.  MITEN TOIMITTAVA ILMASTOPOLITIIKASSA?

21. Ihmisen sopeutumiseen muuttuviin olosuhteisiin, olipa kyse ilmaston lämpenemi-
sestä tai kylmenemisestä, on varauduttava jo senkin vuoksi, että yhteiskunta voi 
hyödyntää kulloisetkin olosuhteet optimaalisella tavalla. Poliittisilla päättäjillä on 
erittäin suuri vastuu tässä asiassa!

22. Poliittisen päättäjän on välttämätöntä laajentaa tieteellistä tietotasoaan ilmasto-
asioissa. Poliittisen ”ilmastotieteen” oppien soveltaminen on johtanut 
järkyttäville harhapoluille. Massiivisella propagandalla on onnistuttu 
sumentamaan tavallisen kansalaisen ajattelu perin pohjin, jonka 
seurauksena  heistä on tehty poliittisen ilmastouskonnon 
sanansaattajia. Hyödyn siitä kuorivat ilmastopeloilla omaisuuksia 
ansaitsevat liikemiehet ja valtioiden vastuuntunnottamat hallitukset
– valitettavasti Suomi muiden mukana!

23. Poliittisen päätöksentekijän on – välttyäkseen ilmastoaivopesulta - opittava 
tarkastelemaan ilmastoasioita tieteellisestä ilmastonäkökulmasta, jolloin voitaisiin 
välttyä ainakin pahimmilta manipulaatioilta. Simo Ruohon avauksiin on jokaisen 
ilmastoasioista oikeasti kiinnostuneen syytä perehtyä!

24. Tutkimusrahoitusta on ehdottoman tärkeää suunnata myös viilenevän ilmaston 
tutkimiseen!

25. Tätäkin näkökulmaa valtiovaltamme parhaansa mukaan välttelee: 
rajailmastovaiheissa (äkillisesti kylmenevä tai lämpenevä ilmasto) on  tiedostettava: 
- ravinnon turvaaminen
- lämmön turvaaminen
- varautuminen rajuihin ympäristön muutoksiin.

Näitä maamme hallitukselle kuuluvien elämämme peruselinehtojen turvaamisen 
väheksymisen on korkea aika loppua! Nykyinen toimintapolitiikka ei todellakaan ole 
sitä!



9.
Lustotutkimuksesta

luettavaa
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Taustakuva: © Eugene A. Vaganov

Tutustu: 

1. Jääkauden jälkeiset ilmastomuutokset… 

2. Ilmastonmuutokset ja niiden syyt puulustojen

ja muiden proksitietojen pohjalta
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https://lustialab.com/Lustia/maol.pdf
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf


Linkit korttiin:  suomeksi in English
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https://lustialab.com/tietoa.htm
https://lustialab.com/info.htm


LAAJEMPI OTOS LUSTOTUTKIMUKSESTA

Grudd, H. 2008. Torneträsk tree-ring width and density ad 500–2004: a test of climatic sensitivity 
and a new 1500-year reconstruction of north Fennoscandian summers. Clim Dyn (2008) 
31:843–857.

Karlsson S. 2013. Älkää pelotelko ilmastolla! Professori Lennart Bengtsson on kyllästynyt 
liioitteleviin katastrofiraportteihin. Katternö 1/2013.

Mielikäinen K. 2013. Suomi voi viiletä. Lukijat valitsivat oheisen artikkelin Tieteen 7/2013 yhdeksi 
kolmesta kiinnostavimmasta artikkelista!

Mielikäinen K. 2012. Jääkauden jälkeiset ilmaston muutokset ja niiden syyt puiden 
kertomina. Paikallisten muutosten ymmärtämisen viisastenkivi löytyy menneisyydestä. 

Mielikäinen K, Nöjd P, Pesonen E. & Timonen M. 1998. Puun muisti. Kasvun vaihtelu päivästä 
vuosituhanteen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 748. 54 s.

Mielikäinen K, Timonen M & Helama S. 2012. Ilmastonmuutokset ja niiden syyt puulustojen ja 
muiden proksitietojen pohjalta. Luku 2.1 (sivut 32-52) Metlan verkkojulkaisussa Bioenergia, 
ilmastonmuutos ja Suomen metsät.

Mikkola W. 2008. Vanhat puut kertovat, jos osaamme kysyä. Eduskunnassa pidetyn 
tiedemiesseminaarin satoa. 

Timonen, M. 2020. Lustia.fi  - Lustotutkimuksen tieteenalasivusto.

Timonen, M. 2020. Mediakimara: Lapin pitkä lustokalenteri mediassa. 

Wiren, T.  2019. Totuuden Sulka - Vieraana Mauri Timonen. Myytinkertojat-video. 48 min. 
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-007-0358-2
https://lustialab.com/data/pdf/Katterno_1_2013_FI_6.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/tiede7_ilmasto_ja_lustot.pdf
https://lustialab.com/Lustia/maol.pdf
https://lustialab.com/Lustia/Puun%20Muisti.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/2013_mwp240_2_2.1.pdf
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm
https://lustialab.com/data/pdf/Vanhatpuut.pdf
https://lustialab.com/Lustia/index_sf.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1qoFqAXPA9P8LyV3bzdeEdovryo0_mNAL
https://www.youtube.com/watch?v=Tg6g4I-Dt0Y&fbclid=IwAR2pYz_JkHAD6mwUK7O6LIzf2t055QQhcBqFie4NOKG1utC0MLXOgVsRXRU&app=desktop


Sukella tämän sivuston syvyyksiin ja tule tutuksi 
suomalaisen lustotutkimuksen salojen kanssa!

Professori Matti Eronen perusti 1990-luvun 
puolivälissä ADVANCE-10K-projektin yhtey-
teen suomalaisen tutkimusryhmän, jonka 
tehtävänä oli saattaa vuodentarkaksi yli 
kaksi vuosikymmentä kehitteillä ollut yli 
7500-vuotinen Lapin metsänrajamännyn 
vuosilustokalenteri.

Työn valmistuttua vuonna 1999 huomattiin 
kertyneen runsaasti sellaista materiaalia, 
joka kiinnosti alan tutkijoita laajemmaltikin. 
Kysynnän kasvaessa syntyi päätös perustaa 
nettisivusto helpottamaan tiedonvaihtoa ja 
samalla omaa työtämme. 

Lustia-sivusto on muotoutunut useiden 
välivaiheiden kautta. Nykyisen nimensä se 
peri Metlan Lustia-hankkeelta. Sivusto on 
nykyään paljon muutakin kuin tulosten 
esittelyfoorumi, sillä siitä on kehittynyt 
lustotutkimuksesta kansantajuisesti 
raportoiva tietopaketti periaatteella 
“jokaiselle jotakin”. 

Tervetuloa vierailemaan Lustia-sivustolla
sekä  Facebookissa Suomen ilmasto 2040,
Lustia Finland ja Dendro Link -sivustoilla.

Mauri Timonen

LUSTIA-PROJEKTI
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https://lustialab.com/Lustia/Advance-10K.htm
https://lustialab.com/Lustia/index_sf.htm
https://lustialab.com/Lustia/Lustia-hanke.htm
https://lustialab.com/Lustia/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland
https://www.facebook.com/lustia.finland
https://www.facebook.com/dendro.link
https://lustialab.com/tietoa.htm

	Default Section
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14:  Oheisessa esityksessä on kuvattu yksityiskohtaisesti vuosilus-toihin perustuvan ilmastomallin laadinnan vaiheet. Prosessi voi näyttää monimutkaiselta, mutta kyse on kuitenkin aika taval-lisesta suunnittelusta, jossa pyritään etukäteistiedon per
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19: Pohjois-Kalifornian White Mountains-vuorten ylängöillä yli 3000 metrin korkeudella kasvaa okakäpymänty (Pinus longaeva).  Aiemmin puhuttiin myös vihne-männystä, mutta se on nykyisin eri laji (Pinus aristata). Lajin (aiemmin) vanhinta edustajaa, 
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29: Kaksi tapaa etsiä  männyn megafossiileja
	Slide 30: Lustoaineiston alueellinen kattavuus on huomioitava paikallisilmastojen vaihtelevuuden vuoksi. Mitä enemmän ja kattavammin tutkimusalueelta mitataan edustavasti kohteita, sitä varmemmin päästään käsitykseen alueen ilmastohistoriasta.    
	Slide 31: Lustotutkimuksen koepuut voidaan joko valita täysin satunnaisesti tai valikoiden tiukasti määriteltyjä ennakkokriteereitä soveltaen. Ennakkokriteereillä voidaan jo etukäteen eliminoida sellaista vaihtelua, jonka tiedetään aiheuttavan ilmastoanal
	Slide 32: Ilmastotutkimusten tulosten yleistäminen suuralueita koskeviksi on vaikeaa, sillä maapallon ilmasto muodostuu tuhansista ja taas tuhansista toisistaan poikkeavista  paikallisilmastoista. Kun tiedetään, että paikallisetkin vaihtelut saattavat oll
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40: Lustonäytteen kairaaminen on sahaamistakin vaikeampaa. Kairanlastun ulosveto ja siirto säilytysputkeen lähes sokkona pöllyävän mudan keskellä vaatii taitavaltakin sukeltajalta keskittymistä. 
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46: Nämä mäntymegafossiilit nostettiin Enontekiön Kalmankaltion tien varren pikku järvestä vuonna 1998. Tuhansia vuosia vanhan puun pinta näyttää sahauksen jälkeen kullankeltaiselta. Mutta jo 10─15 minuutissa väri vaihtui kuparinruskeaksi. 
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55: Megafossiilikiekot ovat myös luonnon muotoilemia taideteoksia! 
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59: Tarkassa ja hitaammin sujuvassa mittaustyössä lustot mitataan mikroskoopilla suoraan kiekosta  ja/tai videomonitoria apuna käyttäen. Laitteistoon on kytketty myös mikrotietokone, jonka lustonmittausohjelma huolehtii tietojen siirtymisestä tiedos
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65: Malliraportti: Timonen, M. 2014. Timisjärven talon pirtin välikaton kannatinhongan dendrokronologinen ajoitus. Lustia-raportti 2/2014 (1):1-20.  Ajoitus Cdendro-ohjelmalla: s. 7 Lisää ajoitusraportteja. 
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74: Metsänrajamännyn lustokalenteri on koottu 1087 ris-tiinajoitetusta lustosarjasta.  Sarjojen välinen keski-määräinen liukuva korrelaatio  (RBAR 20 v) on 0.38.  Lustot ovat kasvaneet keskimäärin 0.6 mm vuodessa.         Vuosilustoindeksit osoittav
	Slide 75: Lustoleveyden keskiarvoihin perustuva lustosarja (vihreä viiva) soveltuu  huonosti ilmaston tutkimiseen. Vasta sen jälkeen kun puiden iästä aiheutuva biologinen kasvutrendi on poistettu (standardointi) ja siihen perustuva vuosilustoindeksi on la
	Slide 76: Metsänrajamännyn vuosilustokalenteri kertoo vuosien ja vuosikymmenien välisistä kasvunvaihteluista. Satojen ja tuhansien vuosien trendimäiset ja sykliset muutokset eivät näy tässä tarkastelussa, sillä tasoitukset (standardisointi) on tehty puuko
	Slide 77: Ajanjaksolle 380 … 170 eaa. sattuneeseen  näytteettömään ”aukkoon” ei vuosienkaan  maastotyöskentelyn jälkeen löydetty lisämateriaalia. Lopulta onnistui, kun osattiin tulla noin 100 km metsänrajalta etelään. RBAR and EPS-tunnukset (punainen viiv
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83: Maailmassa on lähes  750 ilmastoherkkää puulajia, mutta vain noin 10 yli 7000 vuoden pituista lustokalenteria. Lapin metsänrajamännyn pitkä lustokalenteri on yksi niistä. Se on Euraasian pisin ja maailman toiseksi pisin yhdestä havupuulajista la
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92
	Slide 93
	Slide 94
	Slide 95
	Slide 96
	Slide 97
	Slide 98
	Slide 99
	Slide 100
	Slide 101
	Slide 102
	Slide 103
	Slide 104
	Slide 105
	Slide 106
	Slide 107
	Slide 108
	Slide 109
	Slide 110: Mänty saavutti laajimman levinneisyytensä 8300−4000 vuotta sitten, jolloin heinäkuussa oli vähintään 2,6 oC nykyistä lämpimämpää ja mäntymetsiä oli 13000 km2 nykyistä enemmän. Noin 3000 vuotta sitten ilmasto oli viilennyt 0,8 asteella ja metsät
	Slide 111: Kultti ym. (2006) tutkivat 27 nykyisen mäntypuurajan ylä- tai pohjoispuolista järveä. Ailakkavaaran lompolo Kilpisjärvellä oli korkeimmalla sijaitseva alue (535 m mpy.), josta löydettiin männyn megafossiileja. Heinäkuun keskilämpötila on siellä
	Slide 112
	Slide 113
	Slide 114
	Slide 115
	Slide 116
	Slide 117
	Slide 118
	Slide 119
	Slide 120
	Slide 121
	Slide 122
	Slide 123
	Slide 124
	Slide 125
	Slide 126
	Slide 127
	Slide 128
	Slide 129
	Slide 130
	Slide 131
	Slide 132
	Slide 133
	Slide 134
	Slide 135
	Slide 136
	Slide 137
	Slide 138
	Slide 139
	Slide 140: Pohjoisen havupuut viihtyvät  kosteanviileässä,  metsäkasvillisuudeltaan ja ilmastoltaan samankaltaisessa Boreal humid –biomissa, joka  peittää koko Skandinavian alueen ja kiertää Ural-vuorten eteläistä osaa leikaten kapeana vyöhykkeenä Krasnoj
	Slide 141: Suomen suurilmasto on osa laajempaa Kölivuoriston ja Uralvuorten rajaamaa ”laaksoaluetta”. Suurilmasto, jota Suomessa säätelee mm. Golf-virta  lounaistuulten avustamana, ei kuitenkaan määrittele koko ilmastoa, sillä paikalliset olosuhteet (pinn
	Slide 142
	Slide 143: Metlan ylijohtaja Hannu Raition (vasemmalla) Suomeen kutsumat  vuosilustotutkimuksen  maailmanhuiput Dendrokronologian professori Malcolm K. Hughes Arizonan yliopistosta ja Venäjän tiedeakatemian akateemikko Eugene A. Vaganov myötävaikuttivat s
	Slide 144: Suomalaiset lustotutkijat perustivat 1990-2010 välisenä aikana koko pohjoisboreaalisen havumetsävyöhykkeen käsittävän yhteistyöverkoston. Yhteyksiä luotiin myös Kiinaan, Australiaan, ja Uuteen-Seelanti in. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena o
	Slide 145
	Slide 146
	Slide 147
	Slide 148
	Slide 149
	Slide 150
	Slide 151
	Slide 152
	Slide 153
	Slide 154
	Slide 155


