
Kuvatulla holoseenin lämpötilakaaviolla on sangen 
värikäs kehityshistoria. Sitä kehittelivät prof. Hubert 
Lamb ja Dansgaard ym. 1969, Schönwiese 1995 ja 
uusia versioita on tullut vuosien varrella. Tuoreinta 
versiota edustaa Fiorenzan-esitys vuodelta 2014.  

Lambin tuhatvuotisen lämpötilasarjan lähtökoh-
tana 1960-luvulla oli vuodesta 1695 alkava Keski-
Englannin lämpötilasarja (CET)  

Mielenkiintoista on, että yksinkertaistetussa versi-
ossa vuonna 1982 käytettiin mukauttamista (adjus-
tointia) perustellen sillä, että leudot talvet olisi ali-
arvioitu keskiajan lämpökaudella (viite 1). Lamb pe-
rusteli asiaa kasvitieteellisillä näkökohdilla sekä 
Etelä- ja Itä-Englannin viinitiloilta saadun kirjanpito-
tiedon perusteella. Tämä muokattu (adjustoitu) ver-
sio julkaistiin myös IPCC:n ensimmäisessä arviointi-
raportissa 1990, kuva 7.1c sivulla 202, "kaavio maa-
pallon lämpötilan vaihteluista kolmessa aikaskaa-
lassa" (viite 3). 

Mutta sitä edeltävän ajanjakson lämpötilakehitys 
keskiajan lämpökauden ja pienen jääkauden osalta 
pääteltiin osittain kirjoitetun tiedon perusteella. 
Tässä työssään Lamb sijoitti keskiajan lämpökauden 
vuosille 1000-1200 ja pienen jääkauden vuosille 
1500-1700. 

Kommenttejani. CET-sarja on mielestäni edustanut 
aika hyvin ainakin pohjoisen pallonpuoliskon läm-
pötilakehitystä, sillä alue on vahvasti Golf-virran vai-
kutuspiirissä. YK julkaisi vuonna 1992 AGW-pohjai-
sen ilmastonmuutosmääritelmän, jossa ilmaston 
lämpenemisen syyksi asetettiin ihmisen toiminta ja 
hiilidioksidi. Poliittinen päättäjä koki CET-lämpötila-
käyrässä näkyvän keskiajan lämpökauden kiusalli-
sena asiana, koska silloin sen aiheuttajana ei voinut 

olla hiilidioksidi (viite 2, s. 5 ja viite 3). Niinpä sykli-
sestä menneisyydestä päätettiin hankkiutua kai-
kessa hiljaisuudessa eroon.  

Vanha vaihteleva ilmasto lakaistiin siis maton alle. 
Takinkääntö tehtiin ovelasti valitsemalla AGW-teo-
riaa palvelevat alati lämpenevät ilmastomallit, jotka 
siihen saakka olivat olleet lähinnä tutkijoiden sormi-
harjoitelmia. Ne olivat käteviä uudessa ilmastopoli-
tiikassa, sillä niitä voitiin ihan itse ohjelmoida jatku-
vasti lämpeneviksi prosesseiksi yhdessä kasvavan 
alailmakehän CO2-pitoisuuden kanssa.  

Tuolla tieteellisen harhailun polulla edelleenkin – 
valitettavasti – mennään (viite 4).  
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