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Arktiksen lämpötilojen jäljillä 1/3
–––––––––––––––––––––––––––
Simo Ruohon ehdotuksesta kiinnitin huomiota Kuolan alueen pitkiin (>100v) vuotuis- ja 
kuukausitason keskilämpötilasarjoihin. Niitä eri lähteistä selaillessani sattui silmiini 
kätevä tapa katsella graafeja, ladata ilmastodataa ja saada muuta tietoa 
vuorovaikutteisesta NASA–GISS-arkistosta. Sieltä löytää neljäntyyppisiä CHCN V4 -
ilmastodatoja: unadjusted (muokkaamaton), adjusted (muokattu), adjusted–cleaned
(muokattu–putsattu) ja adjusted–homogenized (muokattu–homogenisoitu). 

Alueellisesti tasoitetut lämpötilakartakkeet  perustuvat laajoihin eri asemilta saatuihin 
mittaussarjoihin, joita on  ennen yhdistämistä voitu muokata ja jopa karsia aineiston 
tasalaatuisuuden parantamiseksi.  Joissakin tapauksissa ne antavat myös väärää tietoa 
(esim. Lansner&Pedersen (Kuva 15 Lansner_OAS7.pdf).

Koska datan adjustointi eli  ”korjaaminen” erilaisin menetelmin voi hävittää jopa 
merkittävästi alkuperäistä vaihtelua , tarkastelen tässä esityksessäni  vähintään 100 
vuoden pituisia asemakohtaisia alkuperäisiä mittaussarjoja, jolloin päästään paremmin 
kiinni siihen, mitä Arktiksen ilmastossa on tapahtunut lämpömittarin aikakautena.   

Adjustoinnit ovat herättäneet runsaasti  kritiikkiä, sillä jotkut alkuperäismittaukset ovat 
voineet ”viiletä” vanhemmasta päätään ja ”lämmetä” nykypäästään. Osansa tästä 
kritiikistä ovat saaneet mm. sekä NOAA että NASA GISS (esim. Mörner 2019, s. 3 ja 7). 
Aina ei kuitenkaan pidä epäillä mittaustiedon epäasiallista manipulointia, sillä 
ilmastoasemien pitkät katkonaiset aikasarjat voivat jo sinänsä olla haasteellisia 
täydennettäviä pitkän mittaushistorian aikana tapahtuneiden muutosten vuoksi. 

Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen huippuosaamista edustanut (nyt eläkkeellä) 
ylimeteorologi Reijo Solantie kertoi  haasteista, jotka kohdattiin siirryttäessä 
sademittauksissa 1980-luvun alussa isompiin astioihin. Ainoa keino oli määritellä 
tarvittavat korjauskertoimet asemakohtaisesti paikan päällä tapahtuvassa ja vahvaan 
kokemukseen perustuvassa arvioinnissa!

Pidetään siis kritiikki mielessä, mutta ei anneta sen häiritä niitä tarjolla olevia 
tarkastelumahdollisuuksia, joita NASA GISSin interaktiivinen palvelu tarjoaa 
erinomaisesti toteutetun datasaatavuuden ansiosta. 
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https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v4_globe/
https://drive.google.com/drive/folders/1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4
https://drive.google.com/file/d/11bFTb6E4VAuZNoyMVgKo6sYNv_orKDbq/view?usp=sharing
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Kun lisäksi on alettu yhdistellä ajoittumiseltaan hyvinkin epätarkkaa ns. proksitietoa ja 
vuodentarkkaa  instrumentaalitietoa, päädytään lähes poikkeuksetta eriskummallisiin 
tulkintoihin. Proksitiedolla tarkoitetaan ilmastoa likimääräisesti kuvaavaa tietoa, mikä 
tarkoittaa liioitellusti hiukan samaa kuin järven jään paksuuden arvioimista  kepillä 
jäätä koputellen. 

Hyvänä esimerkkinä ajoituksiltaan epätarkkojen ei-vuodentarkkojen proksitietojen ja 
vuodentarkkojen instrumentaalimittaustietojen yhdistelemisestä ovat ns. 
”lätkämailat”. Niiden lapojen tulkitaan kertovan ihmisperäisestä ilmaston 
lämpenemisestä. Kyse on kuitenkin teknisesti virheellisestä tavasta yhdistellä 
proksitietoa, mitä itse asiassa ei pitäisi tehdä lainkaan! 

Mainittakoon, että puulustotkin ovat proksitietoa, mutta muista prokseista poiketen 
ne ovat vuodentarkkoja. Lapin metsänrajamännyn vuosilustoista on koottu yli 7650 
vuoden pituinen lustokalenteri, jossa on saatu runsaasti uutta tutkimustietoa. Lustot 
kertovat maalis-syyskuun välisestä ilmastosta eli 7 kuukauden ajalta. Lustot reagoivat 
kesänaikaisiin kuukausikeskilämpötiloihin jopa yli 0,80-korrelaatiolla.   

Turhaan ei korosteta aikaresoluution merkitystä erityisesti yhdistettäessä 
instrumentaali- ja proksitason tietoa. Mielestäni tällaisia yhdistelyjä tulisi välttää, sillä 
molempien datatyyppien ominaispiirteet kertovat ovat tapahtumapaikkaansa ja 
aikaan sidottuja. Niiden vuorovaikutussuhteet ovat usein toivottoman mutkikkaita 
avattavaksi (sama toki ilmastodynamiikassakin!) Niissä tilanteissa ei aina pelasta edes 
hyvä korrelaatio, koska kyse voi olla näennäiskorrelaatiosta. 

Näennäiskorrelaatioilla vatuloimiseen on valitettavasti osallistunut tietty joukko 
tutkijoita, jotka vääntävät myös ilmastodatoja mieleiseensä asentoon 
pseudotieteellisiä analyysejään varten. Niihin perustuvia tuloksia saamme 
valitettavasti lukea jopa korkeatasoisimmista tieteellisistä julkaisusarjoista, ja tietenkin 
päivittäin mediasta. 

Mikä keinoksi tunnistaa aito data väärennetystä? Jos taitoa riittää, yksi keino saada 
selvyyttä asiaan on perehtyä paitsi mittausdatojen laatutarkistusmenetelmiin 
(vaikeaa), on 1) tutustua kirjoitettuun ilmastohistoriaan, 2) tehdä sormiharjoituksia 
mahdollisimman alkuperäisillä datoilla ja 3) vertailla tuloksiaan muiden tahojen 
tuloksiin. Sen jälkeen voi tehdä omat riippumattomat päätelmänsä. 
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https://lustialab.com/data/pdf/lustoparametrit.pdf


Arktiksen lämpötilojen jäljillä 3/3
–––––––––––––––––––––––––––
Staffan Mörnerin analyysi ilmastomanipuloinneista on perusteellinen johdatus 
kriittistieteelliseen lähestymistapaan. Jyrki Itkosen tutkimusmetodi on loistava esimerkki 
ilmastohistoriaan pureutuvasta tutkimustavasta. Ja tietysti on mainittava Simo Ruohon 
maksimi- ja minimilämpötiloihin perustuva lähestymistapa, jossa paljastuvat keski-
arvoistamiseen liittyvät kikkailut. Vielä jää jäljelle minimilämpötiloja koskevien 
havaintojen ”laatutarkistus” kummallisine minimilämpötilojen katoamisineen, josta 
Mörner on Simon ohella raportoinut. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mutta nyt NASA-GISS-arkiston pariin, teemanani arktisen ilmaston syklinen vaihtelu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Datan helpon saatavuuden innostamana laajensin tarkasteluni Barentsin alueelle (5 ja 6 
sarjan otos) ja lopulta koko Arktikselle (17 sarjan otos). 

Käytin vertailuissani alkuperäisdatasta (unadjusted) laskettuja kuukausikeskiarvoja, jotka 
sovitin ilmastolaskentaohjelmistoni formaattiin. Sen jälkeen laskin joukon (51 tunnusta) 
erilaisia kuukausilämpötilayhdistelmiä (ks. muuttujaluettelo ja .clf-tiedostot). Keskiarvo-
ja poikkeamalakanat (.clf, .ano) ovat ladattavissa täältä. Tässä tarkastelussani käytin 
niistä vain yhtä: vuotuiskeskiarvoja (TVUO).

Myös CDIAG-päivittäisdata (518 asemaa) on käytettävissä.

PS1. Jos esimerkiksi Verhojanskin hurjat ilmastotiedot kiinnostavat, lataa vaikkapa MS 
Exceliin tiedostot verhou.clf (keskiarvot) ja verhou.ano (keskiarvopoikkeamat).

PS2. Jos et halua tutustua koko analyysiin, siirry suoraan päätelmiin (kuva 25).
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https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v4_globe/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Barentsin_alue
https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/Maps/definitions
https://lustialab.com/Lustia/KINSYS_programs.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fD6LQ_jKt5OyRU1EEieqzLyW0iUextaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GrrJ5M6Xtw6KBX72vc6T2VY3JybB-8Z4?usp=sharing
https://www.osti.gov/dataexplorer/biblio/dataset/1394916


Tästä Simo Ruohon laskemasta 582 Arktiksen sääaseman keskiarvotulosteesta on hyvä aloittaa tämä 30 kuvan odysseia. 
Näyttäisi siltä, että arktisen alueen ilmasto oli minimivaiheessaan vuosien 1900, 1970 ja 2010 (± ~ 10 v) sekä 
maksimivaiheessaan vuosina 1935 ja 2005–2015. Jälkimmäinen vuosi 2015 on arvioitu tämän esityksen perusteella. 
Huomaa lähes asteen nousu syklin nousevissa vaiheissa 1915–1935 ja 1982–2005. Tuleekohan vuosien 1935–1965 kaltainen 
lasku jaksolla 2005–2030…2040? Simo Ruohon analyysiä erilaisista tasoituksista.

Simo Ruoho. January 20, 2019: ”Kuvassa kaikkien pohjoisen pallonpuoliskon sääasemien, joilla on dataa yli 120 vuodelta, 
puhdas ja painottamaton keskiarvo. Näitä asemia on peräti 582. Kuvaaja on asemien sijainnin vuoksi hyvin 
jenkkipainotteinen, mutta Sodankylä tai Bolognakaan ei siitä juuri poikkea, eli mainiosti suuntaa antava.

Graafi on yhdenmukainen IPCC:nkin käsityksen kanssa siitä, että 60–80-vuotinen syklisyys on Skandinavian ilmaston 
pääajuri (suomennos/mt). 5

© Simo Ruoho

Here are all 120 month low-pass box series between 0N to 90N and -180E to 180E anomalies

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10156000935262725/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210492713434158&set=p.10210492713434158&type=3
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch3s3-6-6.html
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch3s3-6-6.html
https://lustialab.com/data/pdf/IPPC-AR4_alailmakehan_ilmastonmuutos.pdf


1200 km

Osa 1. Barentsin alueen viiden ilmastoaseman vuotuinen lämpötilakehitys asemilla Kaaresuvanto (Ruotsi), Kaarasjoki ja 
Tromssa (Norja), Sodankylä (Suomi), Murmansk (Venäjä) ja Arkangeli (Venäjä). 

Tromsou
Vardo
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Aika samansuuntaisesti on ilmasto vaihdellut Barentsin alueella. Vuotuinen keskilämpötilan vaihtelu on ollut enimmillään 
5 asteen luokkaa.
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Asemien vuotuisen todellisen lämpötilakehityksen 60–95-vuotinen syklinen vaihtelu on samansuuntaista myös Arkangelissa 
ja Murmanskissa: minimi 1900-luvun alussa, maksimi 1930-luvulla, minimi 1960–1980-luvulla ja maksimi vuosien 2005–
2020 aikana. Matka kohti seuraavaa minimiä näyttäisi alkaneen. Jää nähtäväksi, toteutuuko lähivuosikymmeninä vastaava 
1–2 asteen lasku kuin tapahtui jaksolla 1935–1980…1985

1935–1980…1985
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Aluksi pari sanaa tarkastelutavasta. Mittaussarjakohtaiset keskiarvot vakioitiin lämpötilavaihteluiden suoran vertailun mah-
dollistamiseksi. Esimerkkinä Sodankylän ja Kaarasjoen vuotuiset lämpötilavaihtelut. Lähtötilanne: mitatut lämpötilat (a) ja 
vertailuasetelma (b): poikkeamat laskettiin vuosien 1900−2022 keskiarvoista (poikkeuksena Sodankylä: 1901-2022).   9

a)

b)



Viiden aseman keskiarvopoikkeamat. Normaalia aktiivisemman Auringon vaikutus vuosina 1935–2005 on vaikuttanut 
Atlantin merivesien lämpökiertoon 0,6 asteen verran, mikä näkyy 60–95-vuotisen syklisyyden lisäksi viimeaikaisessa 
lämpenemisessä. Mutta ilmaston syklinen perusluonne saa aikaan suunnan muutoksen kohti viileämpiä kelejä kuten 
tämänkin esityksen mukaan on odotettavissa.

1935–1980…1985
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https://www.mpg.de/research/sun-activity-high


Samaan mittakaavaan asemoidussa pohjoisen pallonpuoliskon käyrässä (ruskea) ja Barentsin alueen käyrissä on 
samansuuruinen syklisyys, mutta vaihtelu on pienempää erilaisen tasoitustavan vuoksi.

1935–1980…1985
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1935–1980…1985
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Suhteutettuun mittakaavaan asemoidussa pohjoisen pallonpuoliskon käyrässä (ruskea) ja Barentsin alueen käyrissä on hyvä 
yhteensopivuus päätrendien (laskut, nousut) ja vaiheiden (maksimit, minimit) osalta. Erilainen tasoitustekniikka (5v FFT ja 
Low-pass Box Filter) selittää pienempien vaihteluiden eroja. 



Sama kuin edellä, mutta Tromssa lisättynä (6 asemaa). Normaalia aktiivisempi Aurinko vuosina 1935−2005 on vaikuttanut 
Atlantin merivesien lämpökiertoon 0,6 asteen verran, mikä luultavasti näkyy 60–95-vuotisen syklisyyden lisäksi 
viimeaikaisessa lämpenemisessä. Tromssankin käyrä näyttää muuttavan suuntaa samaan tapaan kuin Kaarasjoki. 
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https://www.mpg.de/research/sun-activity-high


Kuuden aseman keskiarvopoikkeamat. Lämpötilakehitys on kääntynyt jakson 2005–2015 aikana tai jälkeen laskusuuntaan. 
Mainittakoon, että Murmansk laskettu 44 aseman (murmalue.txt) ja Arkangeli 49 aseman (arha.txt) aluekeskiarvona 
Berkeleyn tasoitusmenetelmällä. Muu data on asemakohtaista tietoa. 13

https://drive.google.com/file/d/1HNxC2zEPFof0q5F9gvxmLuPonresGfDP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pe1p90EWRLIqxY1L3zNq--kn9NS7mNRK/view?usp=sharing
http://static.berkeleyearth.org/pdf/methods-paper.pdf


Tässä osiossa tarkastellaan 11 aseman lämpötilakehitystä. 
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1 Sodankylä
2 Kaarasjoki
3 Kaaresuvanto
4 Tromssa
5 Vardö
6 Teriberka
7 Kem Port
8 Murmansk
9 Arhangelsk
10 Kjusjur
11 Verhojansk
12 Nome Muni Ap.
13 Nuuk
14 Tasiilaq
15 Vestmannaeyjar
16 Reykjavik
17 Akureyri
18 Torshavn
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Näissä sarjoissa näkyy lämmin 1930-luku, viileämpi jakso 1960–1980 ja lämpimämpi 2000-luvun alku. Sen jälkeen
skandinaaviset sarjat (Tromssa, Vardö, Sodankylä, Kaarasjoki) ovat kääntyneet laskuun. Neljä ylintä käyrää edustavat Islannin
ympäristöä ja ovat lievässä nousussa. Useissa kohteissa lämpötila on noussut parilla asteella 1980-luvun jälkeen. 15



Edellinen keskiarvopoikkeamina esitettynä. Sarjakohtaiset keskiarvot on laskettu pääosin vuosien 1900–2022 perusteella, 
poikkeuksena Sodankylä 1901–2022 ja Reykjavik 1901–2022. 16



Tässä osiossa tarkastellaan 18 aseman otoksen lämpötilakehitystä. 

1

2

3

4
5 6

7

13

14

15

1716

18

1 Sodankylä
2 Kaarasjoki
3 Kaaresuvanto
4 Tromssa
5 Vardö
6 Teriberka
7 Kem Port
8 Murmansk
9 Arhangelsk
10 Kjusjur
11 Verhojansk
12 Nome Muni Ap.
13 Nuuk
14 Tasiilaq
15 Vestmannaeyjar
16 Reykjavik
17 Akureyri
18 Torshavn
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Vuoden keskilämpötila paljastaa rajun eron mantereisen Siperian (Kjusjur, Verhojansk) ja aineiston muiden
kohteiden välillä. 18



Otokseni arktisten alueiden ilmastomittauksista vahvistaa käsitystä siitä, että ilmasto vaihtelee useamman asteen
haarukassa 60–95 vuoden jaksoissa. Kun tarkastelun lähtökohdaksi asetetaan 1980-luvun alku, voidaan tätä luonnollista
vaihtelua käyttää keppihevosena alarmistisiin hälytyksiin siitä, kuinka arktisilla alueilla lämpenee kaksi kertaa nopeammin
kuin muualla. Näissä tarinoissa tietenkin “unohtuu” 1930-luvun lämpimyys ja sitä seurannut kylmyys 1970-luvun molemmin
puolin. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että käyrät kääntyvät x-akselia kohti. Ei muuta kuin jännäämään, riittääkö y-akselin
alaosan lämpötila-asteikko 2040-luvulla vastaavassa viisivuotistarkastelussa. :)
. 19



Kysymyksiä:
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➢ Mikä on syklisyyden merkitys arktisen ilmaston 
lämpötilavaihteluissa?

➢ Edustavatko Sodankylän ja Kaarasjoen pitkät 
lämpötilasarjat arktista ilmastoa laajemminkin? 

➢ Ovatko arktisten alueiden ilmastonvaihtelut 
luettavissa Lapin metsänrajamännyn lustoista 
jopa yli 7650 vuoden ajalta? 

➢ Mikä on AMOn rooli arktisten alueiden 
ilmastonvaihteluissa? 

Vastauksia seuraavassa kuvassa.
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Kaarasjoen ja Sodankylän vuosikeskilämpötila
näyttäisi vaihtelevan AMOn tahdissa. Arktiset
alueet eivät tämän raportin mukaan ole 

lämpenemässä trendimäisesti useilla asteilla:

kyse on ilmaston syklisyydestä. Sama asia tode-
taan Skandinavian osalta myös IPCC-raportissa. 
Lähteet: Suomen ja Norjan ilmatieteen laitos. 

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

Lapin metsänrajamännyn vuosilustoista
lämpötiloiksi muunnettuun sykliseen
60–95-vuotiseen vaihteluun vaikuttaa
kolme tekijää: 
1) aurinkoperäinen Gleissberg-syklisyys, 
2) merivesien kierto AMO ja 
3) paikallisilmaston lämmönjakelusta 
tuulten avustuksella huolehtiva Pohjois-
Atlantin oskillaatio NAO. Syklisyys näkyy
koko yli 7650-vuotisessa vuodentarkassa
lustokalenterissa (s. 13–15). Katso myös
spektri- ja Wavelet-analyysit seur. sivulla

oC

oC

oC

“Lustia”-lämpötilat

Kaarasjoen, Sodankylän ja 582 muun lämpötilasarjan yhteensopivuus AMOn kanssa

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

Climate4you graph

oC

oC

oC

https://lustialab.com/data/pdf/IPPC-AR4_alailmakehan_ilmastonmuutos.pdf
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/atlantic-multi-decadal-oscillation-amo
https://lustialab.com/data/mil/MIL_WorkingPaper_SpecialEdition.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210488353725168&set=p.10210488353725168&type=3&theater
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Atlantin merivirtojen monikymmenvuotinen vaihtelu AMO näkyy noin asteen suuruisena vaihteluna
60–80 vuoden sykleissä. 

Uusimpana tulokkaana syklisten ilmiöiden joukkoon liittyyvät Atlantin hurrikaanit, jotka seuraavat
tarkasti AMOn vaihteluita. 

Kaarasjoen, Sodankylän ja 582 muun lämpötilasarjan yhteensopivuus AMOn kanssa

Tasoitettu (FFT 11v) hurrikaanien lukumäärä (punainen viiva) ja AMO-vaihtelu. Hurrikaanien voimistuminen
vuosina 1980–2005 aiheutui 60–80-vuotisen AMO-syklin lämpenevästä vaiheesta. Vuoden 2005 jälkeen alkoi
viilenevä vaihe, mikä heikentää myös myös hurrikaanien voimaa.  Kuvasarja.

https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/atlantic-multi-decadal-oscillation-amo
https://lustialab.com/data/pdf/AMO_ja_hurrikaanit.pdf
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Kuten jo edellisestä tarkastelusta on pääteltävissä, syklisyydellä on iso rooli arktisessa ilmastossa. Lapin metsänrajamännyn
yli 7650-vuotisesta  lustokalenterista mallinnetun kesä-heinäkuun keskilämpötilan spektrianalyysi (a) kertoo holoseenia 
jaksottaneen ainakin aurinkoperäiset Hale- (~22 v) ja Gleissberg-syklit (70−100 v). Merivesien lämpötilavaihtelua kuvaava 
AMO-sykli (~55–65 v) liittynee aurinkokunnan sisäiseen dynamiikkaan (planeettojen ja Auringon välinen ”vuorovesi”-ilmiö). 
Aalloke- eli Wavelet-analyysissä (c) näkyy tilastollisesti merkitsevänä 16−128-vuotinen syklisyys (punainen vyöhyke), mikä  
näkyy keskiarvoistettuna spekreissäkin. Viite: Anomalies of mean annual and July air temperature and TSI over the 
Holocene, relative to present temperatures, for northern Norway and Finland.

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation
http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation
https://lustialab.com/data/pdf/Holocene_climate_anomalies.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Holocene_climate_anomalies.pdf
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Pohdintaa ja päätelmiä: Ilmaston syklisyys arktisilla alueilla ja väärä ilmastopolitiikka

1. Tämä selvitys täydentää Simo Ruohon ja omaa arktisten alueiden ilmastotarkasteluani. 

2. Katso ensin kuvat 26-36: päätelmiä Sodankylän, Kaarasjoen ja Kaaresuvannon lämpötilasarjojen perusteella.

3. Lapissa pitäisi ilmaston IPCC:n mukaan lämmetä astetolkulla. Lapin lämpötiloissa ei kuitenkaan ole havaittavissa
dramaattista lämpenemistä, vain 60–95 vuoden sykleissä tapahtuvaa luontaista vaihtelua.

4. Lämpötilan luontainen vaihtelu on arktisilla alueilla huomattavasti voimakkaampaa kuin niiden ulkopuolisilla alueilla. 
Tasoitettujen viisivuotissyklien huippujen ja minimien välinen ero on jopa 2,5 astetta.

5. Ilmaston syklisyydellä on lämpötilavaihteluissa niin merkittävä rooli, että voidaan jättää omaan arvoonsa puheet 
arktisten alueiden kaksinkertaisesta ihmisperäisestä lämpenemisestä muihin alueisiin verrattuna. 

6. Arktisen ilmaston syklinen lämpötilavaihtelu on seurausta Atlantin merivesien syklisestä lämpötilavaihtelusta. 
Syklisyys näkyy Simo Ruohon laskemassa 582 pohjoisen ilmastoaseman tasoitetussa keskiarvokäyrässä, Lapin 
metsänrajamännyn kasvun vaihtelussa ja korostuneena kolmella pohjoisella ilmastoasemalla (Sodankylässä. 
Kaarasjoella ja Kaaresuvanossa). 

7. Tämä selvitys vahvistaa käsitystä siitä, että Fennoskandian syklinen ilmastonvaihtelu on yleistettävissä koskemaan
laajemminkin arktista ilmastoa.

8. On mieluisaa myös todeta, että ilmastoasema nimeltään “Lapin metsänrajamänty” on erinomainen arktisten alueiden
ilmastonvaihteluiden mittari. Mielestäni asiassa ei sinänsä ole mitään erikoista, jos syklisyyden ajurina pidetään
aurinkokunnan sisäistä avaruusilmastodynamiikkaa, jossa keskeisessä roolissa ovat Aurinko magneettikenttineen ja
isoimmat planeetat synkronoimassa niitä sijaintiensa avulla (Aurinkodynamomalli). 

9. Ilmaston luontainen vaihtelu Kölivuoriston itäpuolisilla pohjoisilla alueilla ylittää Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 
asteen rajan. On mielenkiintoista seurata, millä keinoin poliitikot aikovat laittaa Lapin luontaisen ilmaston vaihtelun
“kuriin”! :)

10. Summa summarum: turhan paljon meteliä vain siksi, ettei luontaisen vaihtelun osuutta osata / haluta tunnistaa. 
Viisaampi säästäisi käsittämättömän paljon rahaa hyväksymällä luontaiset ilmastonvaihtelut, sillä emme voi niitä
“torjua”.  Parempi idea olisi lämpimien jaksojen hyödyntäminen ihmiskunnan hyvinvoinnin parhaaksi, mihin sisältyy
myös varautuminen viileämpien jaksojen haastavampiin olosuhteisiin. 

11. Haastavuuteen voi liittyä isokin ongelma, sillä ilmasto voi viiletä niin paljon, että ihmisille tulee vilu ja nälkä sekä sen 
myötä hätä selviytyä vähäsähköisessä ja vähäruokavarantoisessa kivikauden oloja muistuttavassa “hiilineutraalissa” 
maailmassa! 

12. PS. Jos tiedonnälkää vielä jäi, voi selailla kuvasarjaa “Katsaus Suomen ilmaston tilaan ja kehitysnäkymiin”.

Taustakuva: Auringon pintaa pilkkuryhmineen. Kuvattu Celestron 8-tähtikaukoputkella  

https://drive.google.com/file/d/1uIJwlKCB0uj5dHyv8nTqpZxbEViAFdVv/view?usp=sharing
https://eos.org/articles/planetary-low-tide-may-force-regular-sunspot-sync-ups
https://lustialab.com/data/pdf/LC_Uitto16_sf.pdf
https://drive.google.com/file/d/15tcrf8i26PkGK-xjJU-AeAdAgMExqnnX/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/matimon1/media_set?set=a.161220867233748.30680.100000375080100&type=3


Muuta arktisen ilmaston
tutkimiseen liittyvää
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Mainitsin johdannossani vuotuisen vaihtelun katoavan tasoituksissa. Tässä on esimerkki siitä, kuinka jo kolmen vuoden 
tasoitus hävittää valtaosan vuotuisesta vaihtelusta. Minimi- ja maksimivuosia tai tulivuorten purkausajankohtia tutkittaessa 
ei kannata tasoitella muutoin kuin useampivuotisia lämpenemisiä tai viilenemisiä selvitettäessä. Tasoituksia voi tehdä 
monella menetelmällä. Käyttötarkoitus määrää, mikä tapa milloinkin kuvaa kysymyksenasettelua havainnollisimmin. 
Vakiokäytössäni olevasta FFT-tasoituksesta ja muistakin tasoituksista: How to smooth a curve in the right way. 27

https://stackoverflow.com/questions/20618804/how-to-smooth-a-curve-in-the-right-way


Sodankylän ja Kaarasjoen sarjat vertailussa.
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Alueellinen ja asemakohtainen lämpötilasarja ovat yllättävän yhtenäisiä. Viimeaikainen parinkymmenen vuoden lämpe-
neminen 2-3 asteella tietysti hakee selitystään. Kuka osaisi antaa luonnontieteellisen selityksen? Onko syynä normaalia
aktiivisempi Aurinko vuosina 1940–2010 lämmittänyt Atlantin merivesien lämpötilaa 0,6 asteen verran, mitä viiveellistä 
”lämpökattila”-ilmiötä mitataan nyt näissäkin sarjoissa hieman ”myöhäjunassa”? Myöhäjunassa siksi, että muissa arktisissa 
sarjoissa ollaan jo viilenemässä. 28



Muutama kuva GISS-ilmastoasemien määristä ja jakautumisesta. Tässä vuoden (2020) tilanne. Kaikkien pisteiden data 
avautuu hiirellä pistettä osoittamalla. Kuvassa mukauttamaton (unadjusted) data. Asemien lukumäärä: 9071. 29

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v4_globe/


Vähintään 100-vuotiset (1920–2020) GISS-ilmastoasemat. Asemien lukumäärä: 1677. 30

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v4_globe/


Vielä pidempiäkin (1880-2020) sarjoja löytyy. Ne ovat kuitenkin usein melko vajavaisia, josta syystä
keskiarvot esitetään alueellisina keskiarvosarjoina. 31



Lisätietoja:

Nasa-GiSS-lämpötilasarjojen historiasta

Pohjoiskalotti
Sodankylä, Kaarasjoki, Kaaresuvanto

Murmanskin alue
- 1751-2020
- WMO 55500: alueellinen 44 aseman koostesarja (140620 km2 )

Arkhangel’sk
- 1812-2021
- yksittäinen asema 
- wmo22550 

Arkhangel’sk
- 1779-2020
- alueellinen 49 aseman koostesarja (388864 km2 )

Daily Temperature and Precipitation Data for 518 Russian Meteorological Stations 
(1881 - 2010)

GISS-Interactive stations
- Monipuolinen asemien ja datojen pyörittelyyn soveltuva käyttöliittymä.

32

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/history/
https://lustialab.com/data/clim/karasSodk_0420.pdf
http://berkeleyearth.lbl.gov/regions/murmansk
http://berkeleyearth.lbl.gov/stations/169834
http://berkeleyearth.lbl.gov/stations/169834
http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Regional/TAVG/Text/arkhangel%27sk-TAVG-Trend.txt
https://www.osti.gov/dataexplorer/biblio/dataset/1394916
https://www.osti.gov/dataexplorer/biblio/dataset/1394916
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data_v4_globe/


Hutton N. 2017. Climate change (PS. Tätä kannattaa – tässäkin yhteydessä – selailla!)

Humlum O, Solheim J-E & Stordahl k. 2017. Identifying natural contributions to late 
Holocene climate change

Scafetta N, Humlum O, Solheim J-E, Stordahl. 2013. Comment on “The influence of 
planetary attractions on the solar
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Lisätietoja arktisesta ilmastonvaihtelusta ja ilmaston syklisyydestä:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ilmastomenneisyys, -nykyisyys ja -tulevaisuus proksitutkimuksen pohjalta:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Timonen M. 2019. Puulustojen kertomaa ilmastosta. 151-osainen kuvasarja kertoo
monitieteisen lustototutkimuksen tuloksista. Ilmastoa koskevat päätelmät esitellään
luvuissa 4.1–6.4 (kuvat 86–133).

IPCC AR4. 2007. Atlantic Multi-decadal Oscillation (Konesuomennos). Climate Change 2007: 
Working Group I: The Physical Science Basis. IPCC Fourth Assessment Report: Climate 
Change 2007. 

https://friendsofscience.org/assets/documents/hutton%20-%20climate%20change.pdf
https://www.researchgate.net/publication/232402119_Identifying_natural_contributions_to_late_Holocene_climate_changelimate%20change
https://www.researchgate.net/publication/232402119_Identifying_natural_contributions_to_late_Holocene_climate_changelimate%20change
https://drive.google.com/file/d/1vpAOpN--ibBuekgMeYG8h4jfMa1-n5Qq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vpAOpN--ibBuekgMeYG8h4jfMa1-n5Qq/view?usp=sharing
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch3s3-6-6.html
https://lustialab.com/data/pdf/IPPC-AR4_alailmakehan_ilmastonmuutos.pdf
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