
1 Ilmastokeskustelua 

Katselin jutun ”Tammen taimet kasvavat nyt metsissä, 
ja se on merkki ilmastonmuutoksesta – Etelä-Suomessa 
on mittaushistorian lämpimin vuosi” paria sataa kom-
menttia. Valitettavasti ne eivät olleet tieteellisessä 
mielessä kovin hyödyllisiä, sillä enimmäkseen ne 
heijastelivat YK:n vuonna 1992 määrittelemään ns. 
poliittiseen ilmastonmuutosmäärittelyyn painottu-
neita näkemyksiä.  

IPCC korvasi YK:n määritelmän vuonna 2011 tie-
teellisellä määritelmällä, mutta joutui pian totea-
maan, että media ja poliitikot olivat ehtineet 
omaksua ihmisen toimintaa syyllistävän AGW-ajat-
telun. Sama syyllistäminen jatkuu edelleenkin – ja 
entistä pahempana.  

Koska AGW-ajattelussa ilmasto lämpenee tasaista 
tahtia alailmakehän CO2-pitoisuuden kasvaessa, il-
masto ei voi viiletä. Tällainen väittämä on ristirii-
dassa sen suhteen, että ilmasto vaihtelee suuntaan 
jos toiseenkin ja lisäksi myös syklinen ilmiö, jossa 
keskilämpötilat ovat vaihdelleet holoseenin aikana 
jopa 2–3 asteen haarukassa muutaman sadan vuo-
den aikajänteissä tarkasteltuna. 

Tämän kirjoituksen pääviestinä on se, että ilmasto 
vaihtelee edelleenkin kuta kuinkin samalla tavoin 
kuin se on tehnyt jo tuhansien vuosien ajan. Ainoa 
ero menneeseen verrattuna on se, että ilmasto on 
jäähtynyt viimeisten seitsemän vuosituhannen ajan 
useilla asteilla ja sama tahti edelleenkin jatkunee 
ainakin kolmen vuosituhannen ajan 0,31 … 0,35 as-
teen vuosituhatvauhdilla (Kuva 132). 

Ilmastotutkimus ja ilmastokeskustelu oli vielä jopa 
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
avointa ja tervehenkistä. Mutta sen jälkeen asiat 
ovat yhä voimakkaammin politisoituneet ja loiton-
tuneet tieteellisestä ajattelusta. Siksi moni ilmasto-
asioista tietävä kansalainen on hämmennyksissään 
uhkakuvia täynnään olevasta julkisesta ilmastokes-
kustelusta.  

Kuten kerroin Messukeskuksen ilmastoseminaa-
rissa, tieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää ohje-
nuoranaan pitävät tutkijat tekevät parhaansa pa-
lauttaakseen sekä tutkimuksen että julkisen keskus-
telun jälleen tieteen poluille (Kuvan 1 ylempi osa: 
tieteellinen tutkimus). Samalla toivotaan, että il-
maston odotettavissa oleva viileneminen edes hiu-
kan havahduttaisi ihmisiä ajattelemaan, mitä ilmas-
tossa on oikeasti tapahtumassa.  

2 Syklinen ilmastomme 

Koska ilmasto ei voi AGW-maailmassa viiletä, on il-
maston peruspiirteisiin kuuluva syklisyys jätetty ko-
konaan pois ilmastomalleista ”epämiellyttävänä to-
tuutena”. Toinen merkittävä tekijä syklisyysajatte-
lun vierastamisessa on ilmaston palautuminen nor-
maalitasoon pienestä jääkaudesta, mikä sattuu 

osittain samanaikaisesti CO2-pitoisuuden nousun 
kanssa (Kuva 130).  

Jos tarkastelun aikajänne on vain muutamia kym-
meniä vuosia, jää ”metsä jää näkemättä puilta”. Se 
tarkoittaa ilmaston pidempien luontaisten syklisten 
vaihteluiden unohtamista.  Mutta esimerkiksi sadan 
vuoden aikajänne antaa jo paremmin viitteitä ilmas-
ton syklisestä luonteesta, mutta sekään yksinään ei 
riitä osoittamaan ilmiön koko laajuutta edes holo-
seenin osalta. 

Onneksi käytettävissämme on Lapin metsänraja-
männyn yli 7650 vuoden pituinen vuodentarkka lus-
tokalenteri, jossa erityisesti ilmaston 60–95 -vuoti-
nen syklisyys näkyy selkeänä, myös tilastotieteelli-
sestä näkökulmasta tarkastellen (Kuva 2). 

Kyseinen syklisyys näkyy voimakkaimmin arktisilla 
alueilla. Syklin edellinen huippuvaihe ohitettiin 
1930- ja 1940-lukujen vaihteessa ja viimeisin huippu 
ilmeisesti ohitettiin vuosien 2005 ja 2020 välisenä 
aikana. Ikäihmiset muistavat 1930- ja 1940-luvun lu-
vun lämpimät, me hiukan nuoremmat 1960-luvun 
kylmät ja nuoremmatkin 1990-luvun puolivälissä al-
kaneen ja luultavasti jo päättyneen syklin lämpöhui-
pun.  

Seuraavina vuosikymmeninä nähdään, jatkuuko jo 
ainakin noin 7650 vuotta jatkunut 60-95-vuotinen 
syklisyys (Kuva 2). Jos niin käy, seuraava syklin mini-
mivaihe on vastassa joskus vuosina 2040-2060.  

Ilmaston luontainen syklisyys ja ihmisperäinen il-
mastonmuutos (AGW) sotketaan toistuvasti keske-
nään. Tahattomat tai tahalliset väärintulkinnat ovat 
yleisiä tutkijatasollakin silloin, kun vertailut aloite-
taan syklin minimivaiheesta.  
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”Syklistä” viilenevää lähivuosikymmeninä? 

Kuva 1. YK:n vuonna 1992 julkistaman ns. ”poliittisen” il-
mastonmuutosmääritelmän soveltaminen politiikassa ja 
mediassa on johtanut hullunkuriseen asetelmaan! :) 
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Arktisten alueiden ilmaston lämpenemisessäkin on 
kysymys 1970–1980 tienoilla alkaneen syklin nouse-
vasta vaiheesta, vastaavasta, mikä tapahtui 1900-lu-
vun alussa. Molemmissa tapauksissa päädyttiin 
muutaman vuosikymmenen kuluttua (1930–1940 ja  
2010–2020) syklin maksimivaiheeseen. 

Syklin viiletessä ja lähestyessä minimiään 1970-lu-
vulla, kirjoitettiin nopeasti lähestyvästä jääkaudesta 
isoin otsikoin. 1990-luvun alussa lämpenevään vai-
heeseen edennyt sykli (Kuva 3) ja kasvava alailma-
kehän CO2-pitoisuus herätti villin ajatuksen ihmisen 
aikaansaamasta ilmastonmuutoksesta (AGW) ja sen 
liiketaloudellisesta hyödyntämisestä. Liikemaailma, 
poliitikot ja media yhdessä ovat markkinoineet en-
nen näkemättömällä tavalla hyvin kauppansa teke-
vää poliittiseen ilmastonmuutosmäärittelyyn perus-
tuvaa ideaansa. Mielenkiintoista nähdä, millaisia 

aatoksia kirvoittaa syklin jopa rajusti viilenevä vaihe 
lähivuosikymmeninä. :)  

Oheinen Kari Mikkolan Kaaresuvannon ilmastoase-
man mittausten perusteella laatima mainio esitys 
(Kuva 3) kertoo havainnollisesti sekä kesien että tal-
vien syklisistä lämpenemisistä ja viilenemisistä. Vii-
meisin maksimivaihe alkoi joskus 1990-luvun puo-
lessa välissä ja syklin huippuvaihe näyttää ohitetun 
2010-2020 välisenä aikana (Simo Ruohon sykliana-
lyysit). Valitettavasti kuvan data yltää vuoteen 
2008. Lisäksi asema lopetti toimintansa vuonna 
2012. 

Syklisyys on huomattu mm. metsätaloudessa 

Syklin edellisessä huippuvaiheessa 1930-luvulla ar-
vioitiin Suomen ilmaston vastaavan Keski-Euroopan 
olosuhteita. Koska 1950-luvulla ei vielä ymmärretty 
pohjoisen ilmaston syklistä luonnetta, päädyttiin 
metsäntutkimuksessakin käsitykseen, jonka mu-
kaan Suomi oli ”pysyvästi” siirtynyt keskieurooppa-
laisiin ilmasto-olosuhteisiin. Se innosti uudistamaan 
Lapin laajoja avohakkuualueita nopeasti kasvavilla 
eteläisemmillä alkuperillä.  

Tosin eräät metsäntutkijat, prof. Gustaf Siren erityi-
sesti mainiten, olivat lustotutkimuksiinsa perustuen 
tulleet päätelmään, että ilmasto käyttäytyy sykli-
sesti ja että se tulee viilenemään 1960-luvulla. Niin 
kävikin, ja kylmää oli parina seuraavanakin 

Kuva 3. Karesuvannon kuukausikeskilämpötiloihin pe-
rustuva tarkastelu osoittaa havainnollisesti ilmaston 
60–90-vuotisen syklisyyden.  

Kuva 2. Lapin metsänrajamännyn yli 7650 vuoden pi-
tuisen vuodentarkan lustokalenterin vaihteluiden 
analysointi on lisännyt ymmärrystämme holoseeni-il-
maston syklisistä luontaisista vaihteluista. Kuva pdf-
muodossa. 
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vuosikymmenenä siinä määrin, että eteläistä alku-
perää olevat viljelytaimikot joko kuolivat tai kärsivät 
pahoja vaurioita. Näin ilmasto syklisyytensä välityk-
sellä opetti erityisesti käytännön metsätalouden 
edustajille Lapissa, ettei muutaman vuosikymme-
nen lämpenemisen perusteella pidä tehdä mittavia 
päätelmiä tulevasta ilmastosta. Sen jälkeen – vahin-
gosta viisastuneena – metsät on uudistettu paikalli-
silla alkuperillä.  

Yhteenvetoa 

Vuosien 2005-2020 välissä ohitettiin vastaava syklin 
maksimi kuin 1930–1940-luvulla. Seuraava minimi 
sattunee joskus 2040–2060-luvulla. Viileneminen 
on jo alkanut eli eletään syklin laskevaa vaihetta. 
Varatkaahan vaatekaappiinne lämmintä vaatetta! :)  
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