
Holoseeni-ilmaston luontaisten vaihteluiden ana-
lysointi antaa välttämätöntä vertailutietoa arvioi-
taessa viimeisten vuosisatojen ja nykyilmaston 
tilaa sekä tulevia kehitysvaihtoehtoja. Hyvän läh-
tökohdan pohdiskeluille antaa taannoisen AD-
VANCE−10K-projektin kotimaista osiota koskeva 
suunnitelma, jonka päätavoitteeksi asetettiin La-
pin yli 7500-vuotisen lustokalenterin viimeistely ja 
sen vuodentarkkuuden estäneen”aukon” (350–
170 eaa.) sulkeminen. Päivitetty kooste tarjoaa 
hyvän lähtökohdan ymmärtää ilmaston luontaista 
vaihtelua ja aikaperspektiivien merkitystä tutki-
muksessa.  

Aikaperspektiiveistä on muodostunut monen il-
mastotutkimuksen kompastuskivi. Voi esimerkiksi 
tuntua riittävältä verrata jotain viimeaikaista ta-
pahtumaa vaikkapa viimeisen satavuotisjakson 
ilmastoon ja päätellä tulos ”kaikkien aikojen ennä-
tykseksi”. Harvempi kuitenkin tullee ajatelleeksi 
sitä, että kyseinen satavuotisjakso edustaa vain 
noin 0,85 prosentin osuutta holoseenin yli 11500-
vuotisesta ilmastokirjosta. Päätelmissä luultavasti 
oltaisiin varovaisempia, jos tiedettäisiin jätetyn 
huomiotta peräti 99,15 % osuus ilmastosta!  

Jos holoseeni-ilmaston kaikki noin 115 satavuotis-
jaksoa olisivat samanlaisia, ei vertailukohdalla olisi 
niin suurta merkitystä. Paleotutkimuksissa on sel-
vinnyt, että esimerkiksi holoseenin heinäkuun 
keskilämpötilan vuotuinen vaihtelu on 10 asteen 
luokkaa ja että se lisäksi on syklistä (Kuva 1). Haa-
rukka pienenee tasoitusjakson pituuden kasvaessa 
siten, että 30-vuotisjaksojen lämpötilavaihtelu on 
asteen luokkaa tasoitusmenetelmästä riippuen 
(Esper ym. 2012). Lisäksi tulisi muistaa, että pie-
nen jääkauden (noin 1450–1850) jälkeinen ajan-
jakso on paluuta viileimmästä holoseeni-ilmaston 
notkahduksesta. 

Ilmaston trendimäisiä muutoksia selvittelevissä 
tutkimuksissa on tunnettava luontaisten ilmaston-
vaihteluiden ominaispiirteiden koko kirjo, jotta 
voitaisiin arvioida käytetyn vertailujakson edusta-
vuus holoseeni-ilmaston luontaisten vaihteluiden 
”kartalla”. Hyvä lähestymistapa on tehdä moni-
puolisia vertailuja kymmenien, satojen ja tuhan-
sien vuosien aikaperspektiiveissä, jolloin tulokset 
saadaan asetetuksi oikeaan kohtaan  

Kysymykseen, onko tutkittava vuosi, vuosikym-
men, vuosisata ja vuosituhatkin ollut luontaisen 
vaihtelun puitteissa normaali tai poikkeava, on 

haastavaa vastata, koska tieto holoseeni-ilmaston 
ajallisista ja alueellisista vaihteluista on vielä riit-
tämätöntä.  

Haaste kovenee olennaisesti, kun lisäksi yritetään 
tehdä päätelmiä ihmisperäisen ilmastonmuutok-
sen vaikutuksista. 

Menneen ilmaston arviointi on kuitenkin helppoa 
verrattuna tulevan ilmaston ennakointiin. Tunnet-
tu ilmastotutkija Malcolm K. Hughes totesi Pallas-
järven ilmastoseminaarissa keväällä 2005 osuvasti: 

”I would not like to do it [modelling]; forecasters are very 
brave people … very brave people, like skijumpers – I ad-
mire them very much!”  
“En haluaisi tehdä sitä [mallitusta]; ennustajat ovat hyvin, 
hyvin rohkeita ihmisiä, kuten mäkihyppääjät – ihailen hei-
tä tosi paljon!”  

Toteamukseen sisältyy kokeneen mallittajan ja 
tilastotieteen menetelmät hallitsevan tutkijan 
tieto siitä, että tulevaa ilmastoa ennustettaessa 
joudutaan tekemään epävarmoja ennakko-
olettamuksia tarvittavan mittaustiedon puuttues-
sa. Siksi mallit ”karkaavat” helposti omille teilleen.  

Miten tehdä asioita paremmin? Nykyisen ilmas-
tonmuutostutkimuksen tärkeimpiin tehtäviin kuu-
luu holoseeni-ilmaston luontaisten vaihteluiden 
ominaispiirteiden ja niihin liittyvien epävarmuus-
tekijöiden merkittävästi parempi alueellinen ja 
ajallinen ymmärtäminen. Vasta näiden ilmastody-
namiikkaan liittyvien perusasioiden tunnistamisen 
jälkeen on mahdollista tehdä varovaisia arvioita 
ihmisen toiminnan vaikutuksista ilmastoon. Varo-
vaisia siksi, että ilmastodynamiikan ominaispiirtei-
siin kuuluva kaoottisuus on silloinkin hämmentä-
mässä pidemmälle vietyjen päätelmien tekoa.  

Onneksi yksi asia on jo tehty paremmin: tietomme 
holoseeni-ilmastosta on yli 7650 vuoden ajalta 
vuodentarkkaa. Vuodentarkkuudella on erityistä 
merkitystä silloin, kun eri tieteenalojen edustajat 
asettuvat pyöreän pöydän ääreen selvittämään 
yhteisten nimikkovuosien avulla ihmisten ja luon-
nontapahtumien välisi vuorovaikutuksia (esimerk-
kinä Santorinin jättipurkaus, tsunami ja minolaisen 
kulttuurin väistyminen). Toki tietojen yhdistämi-
sessä pärjätään vähemmälläkin tarkkuudella, esi-
merkiksi tämänkaltaisissa tarkasteluissa.  

Hyödyllistä tietoa siis on tarjolla. Olisi toivottavaa, 
että ilmastoasioista päästäisiin vähitellen keskus-
telemaan aidosti ja laajasti. Siihen taitaa kuitenkin 
mennä vielä tovi.  
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Kuva 1. Heinäkuun vuotuinen vaihtelu laskettuna Lapin metsärajamännyn lustokalenterista mallilla T7_est_aE (kohta 8). Kuva 
pdf-versiona. 
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