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1. Holoseenihistoriasta (IF 090221) 

Hyvää dokumentaatiota siitepölytutkimuksista, jotka yhdessä lustotutkimuksen kanssa ovat vieneet 
kotimaista holoseeni-ilmaston ymmärtämistämme merkittävästi eteenpäin. Joitakin poimintoja:  

- suot ovat arkistoja, joista voidaan seurata jääkauden jälkeisen ajan historiaa, kasvillisuuden vaiheita jne.  

- ilmaston vaihtelut jääkauden jälkeen näkyvät vaihtelevina kerrossarjoina siten, että kuivia kausia 
osoittavat kantokerrokset sekä kosteita ja koleita kausia vetisistä kasviyhdyskunnista muodostuneet 
kerrokset. 

- Suomen suontutkimukset ovat sitovasti voineet näyttää toteen, että täällä ovat vallinneet samat ilmaston 
vaihtelut kuin muuallakin Euroopassa. 

- Lapissa on kasvanut eräitä lajeja, joiden pohjoisimmat esiintymät ovat nykyään Keski-Suomessa: 

- Vesipähkinää oli aiemmin jopa Maaningalla saakka, mutta nyt ei enää lainkaan pohjoismaissa, lähimmät 
esiintymät Keski-Euroopassa. 

- metsänrajojen liikkeet ilmastonvaihteluiden tahdissa. 

- entisyyden tarkka tuntemus on nykyisyyden ymmärtämiselle välttämätöntä. 

- jne. 

Yhteenveto: kannattaa tutustua ajatuksella empiirisen holoseeni-ilmastoa koskevan historiatutkimuksen 
löytöihin, sillä ne ovat todellisia kiinnekohtia ja helmiä ilmastomme menneisyyttä selvitettäessä! 

2. Osa 2: IPCC ja holoseeni-ilmaston vaihtelut (SI2040 020220) 

Lupasin hiukan purkaa pöytälaatikkokirjoituskokoelmaani. Tässä yksi niistä otsikolla "IPCC ja holoseeni-
ilmaston vaihtelut". Se luonnollisesti on herättänyt riemastusta eräissä piireissä ... :) 

3. Australian lämmöt (IF 080221) 

Keskilämpötilojen laskenta on aika epätäsmällistä touhuilua - tai ainakin 
niiden tulkinta. Lämmöt voivat olla trendiltään laskevia tai nousevia: up to 
you eli riippuu tulkinnastasi. Ohessa esimerkkinä mertenpuoleisten (OAA) ja 
mertensuojaisten (OAS) mittausasemien vastakkaisiin suuntiin kulkevia 
trendejä. Tarkemmin.  

 

 

mt vers. 310121 

Olen koonnut tähän tiedostoon valtaosan viimeaikaisista somejulkaisuistani. Jos jokin aihe 
kiinnostaa, suluissa mainitusta linkistä (ei aina) pääsee alkuperäiseen julkaisuun ja sen 
yhteydessä käytyyn keskusteluun. 

Tämä tiedosto näkyy paitsi linkissä, myös Ilmastofoorumin (IF) ja Suomen ilmasto 2040-
ryhmän (SI2040) aihepiiriluettelossa (IF Files / Tiedostot ja SI2040 Tiedostot / Files) Puudelit-
hakemistonimellä.  

Tämän dokumentin sisällysluettelo alkaen täältä. 

Jos osallistuminen FB-keskusteluihin kiinnostaa, silloin voi harkita liittymistä Ilmastofoorumin 
yleiseen, tieteelliseen ja/tai SI2040-ryhmään. 

Tietoa toiminnastani: 1) Tietokorttini 2) Sekalainen otos some-esiintymisiäni.  

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3536946626414165/?comment_id=3537763466332481&reply_comment_id=3537941542981340&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3536946626414165/?__cft__%5b0%5d=AZXl-p0-binxFm5i9y5UFE-qjVNo-y7zZDjk8BCSPogYUC_gkQVhjI60L2n_Aq_SmNEKJkH-nzSJi0NiH6aO45_PW8cv41MpwAwI--1Hj8e_xtNhwx2TonxGLx-xD4F2EeNsDoarP0es6mz54IOvIbIg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://lustialab.com/data/pdf/mt_Millenniunmallin_pitka_tarina.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/mt_Millenniunmallin_pitka_tarina.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158092114802725/?comment_id=10158106594812725&__cft__%5b0%5d=AZWR4mF8mAZSBe-YmmiHC0WgsXH0TD9k2wZYB8pqefKTk0vJXIGwy51RcO3SOlfkR50WjOqE272lNwXH2_QEiaNhVIQ5tGRCPeNCNGkhXDMKAFgA1km1SBKZ5DhTgNDenjD4SZNS-cShrPA-OnMRmh8rRNzZ_kYal6JnpCFcsrTBC-do3PnHkTBzqsLzxt6sWdDg_jvSTN2SY-HzHctQLCvHUF6wT0_74ITsdhVoxjeReA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158105295697725/?comment_id=10158105321157725&reply_comment_id=10158105782117725
https://lustialab.com/data/pdf/puudelit.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/files/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/files/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/
https://lustialab.com/Lustia/tietoa.htm
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=880&ei=4qHOX4rnOseWjLsP__2AmAw&q=%22mauri+timonen%22+ilmasto+climate&oq=%22mauri+timonen%22+ilmasto+climate&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQI6BQghEKABUMQ-WMQ-YPlEaABwAHgAgAGEAYgB7AGSAQMwLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiK4MWt67ztAhVHC2MBHf8-AMM4FBDh1QMIDQ&uact=5
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4. Lämpenevät ja viilenevät kelit(IF 080221) 

Viiveillä on merkittävä rooli ilmaston lämpenemisessä ja viilenemisessä. Normaalia aktiivisempi Aurinko 
lämmitti meriä 1935-2005, mikä näkyy korkeampina viiveellisinä lämpötiloina 1970-luvun lopussa alkaneen 
ilmaston 60–90-vuotisen syklin nousevassa vaiheessa. Kun meret lähivuosikymmeninä odotetusti viilenevät 
Auringon aktiivisuuden hiipuessa, ilmasto jäähtyy perässä viiveellisesti. Voi olla, että em. syklin seuraava 
minimi sattuu viivästyneenä joskus 2050-2060-
luvuille.  

Viiveiden merkitys paljastui Lansnerin & Pedersenin 
(2019) tutkimuksissa, joissa pienen jääkauden 
viilentämä merivesi hidasti 1900-luvun alussa 
merenpuoleisten alueiden (OAA) lämpenemistä 
verrattuna mertensuojaisiin (OAS) alueisiin (Kuva). 
Joissakin tapauksissa trendit ovat jopa eri suuntaiset, 
mm. Australiassa.  

Opetus: jos haluaa tutkia reaali-ilmaston kehitystä, 
kannattaa käyttää OAS-dataa. Sellaisia ovat 
esimerkiksi Sodankylä ja Kaarasjoki Norjan puolella 
Suomen rajan pinnassa. Lansner&Pedersen (julkaisu 
ja kuvasarja). 
 

5. Totuus Pohjolasta (SI2040 070221) 

Kiitos mielenkiintoisesta näkökulmasta. Historiankirjoitusta on tehty monella tavalla. Perimätieto on yksi 
niistä. Tietysti viesti muuttuu matkan varrella, mutta tapahtumista säilyy jonkinlainen jälki. Saagat ovat 
hyvä esimerkki. Kannattaa seurata esimerkiksi Thomas Wirénin tutkimustyötä aihepiirissä "Totuus 
Pohjolasta". 

6. Suomen ilmasto valokiilassa! (SI2040 070221) 

Pahoittelen, että olen ollut viime aikoina henkilökohtaisten kiireiden vuoksi vähemmän aktiivinen 
nimikkoseinälläni. Mutta puolustuksekseni kerron, että ”pinnan alla” on meneillään monta sellaista 
mielenkiintoista asiaa, jotka koskevat Suomen lähivuosikymmenien reaali-ilmastoa.  

Minua on viime aikoina kiusannut median ja poliitikkojen jatkuva hokema siitä, että globaali ilmasto sitä ja 
tätä. Hyvänen aika sentään, mehän elämme Suomessa pohjoisissa ääriolosuhteissa, jossa asteenkin muutos 
kylmempään suuntaan muutaman vuosikymmenen ajanjaksolla on vähintäänkin pieni luonnonkatastrofi, 
esimerkiksi Lapin metsänuudistumisen näkökulmasta.  

Mutta kyllä se koskettaa meitäkin hiukan vanhempia, jotka muistamme 1960-luvun kylmät 
lapsuudestamme. Pian muistot taitavat palata arkipäiväksi … Lämpenemisen suhteen toki on toisin: jos sitä 
on tarjolla, kaikki otetaan kiitollisuudella vastaan! :) 

Keskityn jatkossakin oikeisiin mittaustietoihin perustuvaan Suomen ja pohjoisen pallonpuoliskon 
ilmastoseurantaan. Jätän suosiolla epämääräiset globaali-ilmastoanalyysit muiden tuskailtavaksi, josta 
kritiikki toki on tervetullutta! :)  

Olen koonnut tai kokoamassa nykyolojamme ja tulevaisuuttamme kuvaavaa noin kymmenen koosteen 
sarjaa, johon kuuluu myös viime elokuisen Messukeskuksen esitelmäni syvemmät ajatukset. Siitä 
toivottavasti tulee Thomasin Myytinkertojissa tarkempi ulostulo.  

Viitteitä ensi viikon sisällöstä ”Salkkarien tapaan” voi tutkailla työversio-Puudeleista! :) Käy siis katsomassa, 
sillä sisältö saattaa muuttua/tarkentua ennen julkistamistaan! :) 

Aloitan tästä pdf-muotoisesta suomalaista ja pohjoista pallonpuoliskoa koskevasta esityksestäni:  

PS: Jos et vielä ole liittynyt Ilmastofoorumin muihin ryhmiin (tämäkin on osa sitä), tee se, sillä eri palstoilla 
keskustelut kulkevat omia polkujaan pitkin. 

7. Lyhyt ilmastohistoria (IF 050221) 

Pienestä jääkaudesta palautuminen normaalitilaan näkyy pienoisena lämpötilan nousuna satojen vuosien 
aikajänteellä. Lisäksi 60–90 -vuotinen syklisyys ”keikuttaa venettä” 
asteen parin haarukassa. Normaalia aktiivisempi Aurinko (kuva) 
lämmitti meriä 1935-2005, mikä näkyy vielä jonkin aikaa 
viiveellisesti hieman korkeampina keskilämpötiloina. Mutta kun 
meret taitavat jatkossa viiletä Auringon aktiivisuuden hiipuessa, 
ilmastokin jäähtyy.  

Maamme presidenttiäkin pitäisi maailman ilmaston epämääräistä 
agendaalista ”pelastamista” enemmän kiinnostaa äärioloissa 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158092114802725/?comment_id=10158106594812725&__cft__%5b0%5d=AZWR4mF8mAZSBe-YmmiHC0WgsXH0TD9k2wZYB8pqefKTk0vJXIGwy51RcO3SOlfkR50WjOqE272lNwXH2_QEiaNhVIQ5tGRCPeNCNGkhXDMKAFgA1km1SBKZ5DhTgNDenjD4SZNS-cShrPA-OnMRmh8rRNzZ_kYal6JnpCFcsrTBC-do3PnHkTBzqsLzxt6sWdDg_jvSTN2SY-HzHctQLCvHUF6wT0_74ITsdhVoxjeReA&__tn__=R%5d-R
https://drive.google.com/drive/folders/1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4?fbclid=IwAR3N4hI4DKrQ6k0LlHhxKYuXhP25pLJ6UfTFrGRu7Qu4bHZYbw3E63lTxXk
https://drive.google.com/drive/folders/1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4?fbclid=IwAR3N4hI4DKrQ6k0LlHhxKYuXhP25pLJ6UfTFrGRu7Qu4bHZYbw3E63lTxXk
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3532373030204858/?comment_id=3532889383486556&reply_comment_id=3533304856778342&__cft__%5b0%5d=AZV-BNUfNdEFx11aSRUHU-N9QoPks6PCNixogoGFSwfIrn1nHoqGVMic1M8oOEE955MmU_sgjrnDUYAPoCdXqsQfcX_wsYApAmTy5EMs_2nlRLTAF_Pk1jjSPJFgFSSq1Ik&__tn__=R%5d-R
https://www.myytinkertojat.com/totuus-pohjolasta/
https://www.myytinkertojat.com/totuus-pohjolasta/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1405838053095839&id=100010089723406&comment_id=1406394469706864&reply_comment_id=1407746026238375&__cft__%5b0%5d=AZWmpNIdck9isn8CAbIsDQhp3YQeUM6LEK0QZ5b-KEsik94Ww9qk4yJJqdGQ6NDk5N-IKLfdmQyt_vnE9zKYllVblnrgYrZfeIOV3d1h7BlI-BCS0Xb79LldpR4ZVWCp9yo&__tn__=R%5d-R
https://lustialab.com/data/pdf/SyklistaViilenevaaLuvassa.pdf?fbclid=IwAR2En0cvhtUV9rIFl5Dkr5GJ-DxgMc8PLVgFplisszEB7I1rXjgvOjRjYDw
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1405838053095839&id=100010089723406&comment_id=1406394469706864&reply_comment_id=1407746026238375&__cft__%5b0%5d=AZWmpNIdck9isn8CAbIsDQhp3YQeUM6LEK0QZ5b-KEsik94Ww9qk4yJJqdGQ6NDk5N-IKLfdmQyt_vnE9zKYllVblnrgYrZfeIOV3d1h7BlI-BCS0Xb79LldpR4ZVWCp9yo&__tn__=R%5d-R
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vaikuttavan Suomen ilmaston tulevaisuus osana hyvinvointimme turvaamista. Eiköhän siksi meidänkin ole 
hyödyllisempää keskityttyä pohdiskelemaan Suomen ja samalla pohjoisen pallonpuoliskon ilmaston 
lähivuosikymmenien näkymiä.  

8. Onko Sauli oikeassa? (IF 050221) 

Sauli on väärässä: helteet menivät jo!  

9. Puurot ja vellit sekaisin päätöksenteossa (IF 030221) 

Tähän on tultu, kun enää ei ymmärretä luulon, politiikan ja tiedon (tieteen) välistä eroa. On vain 
mielipiteitä, joihin uskotaan yksin ja yhdessä. Haahuileva ja politisoitunut vihreä ideologia on tyypillinen 
esimerkki tästä "puurot ja vellit sekaisin"-kaoottisuudesta päätöksenteossa. ja muussakin elämässä.  

10. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (IF 310121) 

Kylläpäs siellä ollaan lämpenemisuskossa autuaita. Tietäen ilmastohistoriasta sen, että lämmön kanssa 
ollaan pohjoisilla leveyspiireillä kaiken aikaa veitsenterällä, voi vain kysyä, onko pöljyyden määrällä 
olemassa mitään ylärajaa? 

11. Metsänrajamänty on kansallisaarteemme (IF 010221) 

Kiitos ystävällisestä ja kannustavasta palautteesta! Uteliaisuudella, maalaisjärjellä ja sinnikkyydellä pärjää 
tutkimuksessakin pitkälle. Kun sen päälle malttaa hiukan opiskella keskeisiä asioita sekä kysyä itseään 
tietävämmiltä, voi päästä jo aika pitkälle tieteessä. Yhteyksien ja yhteistyön luominen oman tieteenalansa 
huippuihin on tarjonnut oikotien päästä mukaan huippuprojekteihin. 

Puiden vuosilustot ovat huikea kansainvälinen ilmastotietopankki, jota tukee ainakin 600 puulajia eri 
puolilla maailmaa. Yksittäinen puulaji kertoo pienen siivun ilmastosta edellyttäen, että on olemassa jokin 
ilmastosta aiheutuva kasvun minimitekijä, joka näkyy esimerkiksi luston leveydessä tai tiheydessä. Lustoista 
löytyvän ilmastosignaalin lisäksi niiden vuodentarkkuus on se timantinkova juttu, joka mahdollistaa eri 
tieteenalojen edustajien kokoontumisen saman pyöreän pöydän ympärille ratkomaan yhteisiä 
tutkimusongelmia. Ilmasto on lustotutkimuksen kiitollinen ”asiakas”, mistä joidenkin tieteenalojen 
edustajat tuntuvat olevan jopa hiukan ”mustasukkaisia! :) 

Me Suomessa olemme onnekkaita onnistuessamme kokoamaan kansallisaarteeksemme luettavan 
metsänrajamännyn yli 7600 vuoden pituisen vuodentarkan lustokalenterin. Sen sisältämän noin 140 tietoa 
sisältävänä arkiston salojen purkaminen vaatii vielä vuosikymmeniä, mutta onneksi olemme päässeet 
hyvään alkuun!  

Olen kirjannut lustotutkimuksen tapahtumia Lustia.fi-sivustoon vuodesta 1997 alkaen. Tavoitteenani on 
ollut tarjota jokaiselle jotain. Kiitokseksi olen saanut hyvää palautetta, mitä olen voinut soveltaa myös 
tutkimusryhmissäni. Verkostot ovat tärkeitä. Siksi arvostan suuresti myös näitä keskustelufoorumeilla 
käytäviä keskusteluita, sillä niistä oppii yllättävän paljon. Samasta syystä olen omalta osaltani innokkaasti 
mukana kehittämässä toimintaa. On hienoa nähdä, kuinka porukkamme laajenee hyvää vauhtia päivä 
päivästä.  

12. Norjan jäätiköt (SI2040 290121) 

Yleiset alueelliset ilmastotrendit ja paikallisilmastojen erityispiirteet "kylmäntaskuineen" voivat poiketa 
rajustikin toisistaan. Tämä seikkahan ilmeni Lansnerin & Pedersenin (2019) tutkimuksiin paneutuessamme. 

13. Holoseenihistoria ja lätkämailat (SI2040 280121) 

Kyse on tyypillisestä mannilaisesta lätkäjengiagendatuotannosta, jossa niin tarvittaessa musta muutetaan 
valkoiseksi tai päinvastoin Skeptical Science-tyyliin. Erityisen raskauttavaa menetelmällisesti on heittää 
instrumentaalimittaukset lätkämailan lavaksi. 

Steve McIntyre on kritisoinut – syystä – multiproksien sekavaa joukkoa, joissa eivät kohtaa näytteiden 
ajoitukset sen enempää kuin todelliset vuodenkiertoon liittyvät ilmastoriippuvuudetkaan. Sanoisin, että 
suuren luokan tieteellistä huijaamista. Ei riitä, että hallitsee tilastotiedettä, fysiikkaa ja matematiikkaa; pitää 
ymmärtää hyvin myös luonnonprosessien toimintaa ja ilmastoa ajatellen, miten kasvun minimitekijät 
vaikuttavat 12 kuukauden vuodenkierrossa ilmastosignaaliin tai ilmastosignaaleihin. Jokin proksi saa 
ilmasto”apuja” johonkin ominaispiirteeseensä jollain painolla toukokuussa, toinen syyskuussa, kolmas 
heinäkuussa. Kun ne lisäksi vaikuttavat ilmastosignaaliin vuosittain eri tavoin muiden tekijöiden 
vaikutuksesta, esimerkiksi kosteusolot lämpötilasignaaliin, ollaankin jo sen seitsemänsillä vesillä.  

Kokenut tutkija osaa luopua toivottomasta yrityksestä hyvissä ajoin. Nämä Kaufmannit ja muut mannilaiset 
lätkämailansarjan edustajat sen sijaan lisäävät pökköä pesään ja muuttavat mustan valkoiseksi tai 
päinvastoin niin tarvittaessa. Tai sitten he kirsikkapoimivat lätkämailaa tukevaa dataa. McIntyre varsin 
hyvin kuvaa, mistä on kysymys (Linkki A kommenttiosiossa).  

https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR0mMUUWHGK9IkwmAsijNoK7XfF9fIyYG5UpxoQibbJIM16uemu5aCJCfVc
https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR0mMUUWHGK9IkwmAsijNoK7XfF9fIyYG5UpxoQibbJIM16uemu5aCJCfVc
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1405838053095839&id=100010089723406&comment_id=1406394469706864&reply_comment_id=1407705859575725&__cft__%5b0%5d=AZWmpNIdck9isn8CAbIsDQhp3YQeUM6LEK0QZ5b-KEsik94Ww9qk4yJJqdGQ6NDk5N-IKLfdmQyt_vnE9zKYllVblnrgYrZfeIOV3d1h7BlI-BCS0Xb79LldpR4ZVWCp9yo&__tn__=R%5d-R
https://lustialab.com/data/pdf/SyklistaViilenevaaLuvassa.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158092110087725/?comment_id=10158093282352725&__cft__%5b0%5d=AZXhZzqI1FJXbSVgU4FiF7fCU6CfUbFXd7zgXngEcX64IRzWIw1pnHRYnv7Gk4pF5U7zgeujjZpxX1PqhZ5feiKNFyW__iDUIUILihbNydQfjS8QCayEnNw3j_VKzjaQFqV5Tf4H9m5RE1IpM8F5OjBTmACD2JDiAtXxuiP_GT5XqPx6LsRe2pLHvFt0RRwYuvU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158087997637725/?comment_id=10158088013427725&__cft__%5b0%5d=AZWQjS_4FXmXH5H82OIiewhReO7ZQhaa4plLrWR0QdI1K08oVJ8gPI2h94xk92joIDb92NhvD044FGRwtnM-leUp5plP4tWsbkca1JC4hXtyX0sE583X_prdnSLYCJ0Jf4_L7gGkyP1UMVeZovuyk6Sq&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3508904439218384/?comment_id=3510103265765168&reply_comment_id=3511414885634006&__cft__%5b0%5d=AZVtKVoIEEwCcA3idu2fG91dAW-FcIJpKUTJD6evlazezH437ceBBT9HVvrJ3KJra4Ct3jzP85m_hbV2NKFyRyiphhC_jgCigrpHK9JJEa2-RxTBGq7FscMEArcqBN4rxhZgR8YUJ2tyBX3-PDa3DQb6&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157892171347725?comment_id=10157892277177725&reply_comment_id=10157892457712725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3508904439218384/?comment_id=3509146255860869&__cft__%5b0%5d=AZXhOSDd0euQIuatwChRce9Fdp41TuEJvETEPw0rSIjcabxQNuMkBEuqnRAViHFa2F378HEu5Bbxl6sJbpTD0FHPnAeg7LIIY-9f7wEDetCxfZt6ePt8yhuzOeEllAH2xWVUSWHBBg6IMN7olEjMnk45FlkXatPG8zWDgAuQb40GrmWUuz_DGOdAJXUrkVByPgU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3508904439218384/?comment_id=3509146255860869&__cft__%5b0%5d=AZXhOSDd0euQIuatwChRce9Fdp41TuEJvETEPw0rSIjcabxQNuMkBEuqnRAViHFa2F378HEu5Bbxl6sJbpTD0FHPnAeg7LIIY-9f7wEDetCxfZt6ePt8yhuzOeEllAH2xWVUSWHBBg6IMN7olEjMnk45FlkXatPG8zWDgAuQb40GrmWUuz_DGOdAJXUrkVByPgU&__tn__=R%5d-R
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Uskottavamman ilmastohistoriakirjoituksen tarjoaa norjalais-saksalais-suomalainen tutkimuskokonaisuus. 
Norjalaiset Lilleårenin (2012) johdolla pystyivät mallintamaan myös talvikauden lämpötilat mm. tippukivi-
prokseja analysoimalla (Linkki 1). Lapin metsänrajamännyn levinneisyystieto ja suomalais-saksalainen 
lustotutkimusyhteistyö vahvistivat norjalaisten holoseeni-ilmaston kesälämpötiloja koskevat tulokset. 

Vaikka tutkimusaineistot ovat peräisin Skandinaviasta, tulokset ovat melko pitkälle yleistettävissä 
koskemaan myös pohjoisen pallonpuoliskon holoseeni-ilmastoa. Sitä perustelee erityisesti Milankovicin 
Maan ratakiertoon liittyvät lämpötilavaikutukset, jotka ilmenevät pohjoisella pallonpuoliskolla 
samansuuntaisina. Lisää linkissä 2.  

Voiko tällainen moninkertaisesti varmistettu tutkimustulos olla väärä? :) 

Linkki 1: Lilleåren ym. (2012) tutkimuksen tarkastelua  

Linkki 2: Rinnakkaiset tutkimuspolut johtivat samaan lopputulokseen  

Asiasta lähemmin Lappajärven ilmastoseminaarin esityksessäni 2019 (Luku 6.1, kuvat 108–115) 

Kuva: Lilleårenin (2012) tammikuuta ja vuoden keskilämpötilaa koskevat mallinnukset. Lisäksi Kultti ym. 
(2006) kesälämpötilahavainnot verrattuna norjalaisten kesälämpötilamallinnukseen. Katso myös 
CO2Sciencen referaatti (Linkki B kommenttiosioissa) 

–––––––––––––––––––- 

Kommenttiosio: 

Linkki A: https://climateaudit.org/2019/02/01/pages2k-2017-antarctic-proxies/#more-24072) 

Linkki B: http://www.co2science.org/articles/V15/N47/C3.php 

14. Maapallon keskilämpötila – mitä se on? (IF 280121) 

On päätelmien näkökulmasta lyhytnäköistä laskeskella Maapallon keskilämpötiloja, sillä pohjoisen ja 
eteläisen pallonpuoliskon ilmastodynamiikat ovat olosuhteiltaan eri maailmoista ja osittain jopa 
vastakkaisesti toimivia. Asiassa törmätään vanhaan tuttuun keskiarvoistamisen mielenkiintoiseen 
maailmaan, jossa vastuu jää savolaiseen tyyliin kuulijalle. Kun yhdistellään erilaissa, jopa vastakkaisissa 
kehitysvaiheissa olevia ilmastodynamiikan ilmiöitä, saadaan sellaisia tuloksia kuin halutaan. Keskiarvo voi 
olla täysin harhaan johtava mittari silloin, kun jätetään kertomatta havaintojen jakautuman tunnusluvut 
hajonta ja keskiarvon keskivirhe. Ihmiselimistön "keskilämpötila" voi olla 37 astetta, jos varpaat ja pää ovat 
saman lämpöisessä tilassa. Sama tulos saadaan myös, jos varpaat ovat pakasteessa ja pää höyryävässä 
vesikattilassa: (-26+100)/2=37). Tuolla tavalla lasketun keskilämpötilan soveltaminen käytäntöön 
tarkastelematta rinnalla samanaikaisesti havaintojen jakaumaa voi hyvin verrata Maapallon keskilämpötilan 
käyttämistä pohjoisen tai eteläisen pallonpuoliskon ilmaston suunnnanosoittajana.  

 

Vielä lyhytnäköisempää – vaiko jopa epärehellisempää – on soveltaa tällaisia tuloksia pohjoisen 
pallonpuoliskon ilmastoon, poliittisesta päätöksenteosta puhumattakaan.  

  

15. xxxxx 

Kiitos, tällaisia tutkimuksia on oppinut arvostamaan, kun itsekin on joutunut asumalähiössä sijaitsevan 
omakotitalon pihallaan ja sisätiloissa tuskailemaan normaalista rajusti poikkeavan savuntuotannon kanssa.  

 

Kuten tehdaspiippujen tehokkaat suodatukset ovat kouriintuntuvasti osoittaneet, asialle voidaan tehdä 
jotakin. Sama koskee myös pienpuun polttamista asumalähiöissä: kuivilla puilla, oikealla 
lämmitystekniikalla, tehokkaasti polttavilla tulipesillä ja piipun nokkaan sijoitettavilla sähkösuotimilla 
(pienhiukkaset) ympäristön saastuttaminen voitaisiin vähentää murto-osaan nykyisestä. Jos ulkoilman 
kuormitus jää kohtuulliseksi, myös sisäilma saadaan puhtaaksi riittävällä ilmanvaihdolla ja tehokkaalla 
suodatuksella. 

 

Tässä olisi vihreillä näytön paikka tehdä jotain oikeasti hyvää sekä kansalaisten terveyden suojelemiseksi 
että edistämiseksi asumisviihtyvyyden parantamiseksi puuta runsaammin polttavissa asumalähiöissä. Asia 
hoituisi tekniikan puolesta alle viidellä tonnilla, minkä valtiovalta voisi jopa kustantaa ympäristön ja 
terveydensuojelun nimissä.  

 

Se olisi heiltä todellinen ekoteko, jonka kansakin voisi hyväksyä! Mutta eipä heitä tällaiset mokomat asiat 
kiinnosta, siitäkään huolimatta, että pienpuunpoltto rasittaa tuplaten paikallisilmastoja liikenteen 
päästöihin verrattuna. 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2688503401258496/?comment_id=2689773437798159&reply_comment_id=2693907254051444
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/695824341372374/?comment_id=695905361364272&reply_comment_id=696767337944741
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://climateaudit.org/2019/02/01/pages2k-2017-antarctic-proxies/#more-24072
https://www.facebook.com/simo.ruoho/posts/10214637347567421?comment_id=10214674723061785&reply_comment_id=10214771730806918&__cft__%5b0%5d=AZUiXYF_xmHvsyd9cPWO8qEvur03MwdilBwOGPnP0hURvDzToKnLzDvm4kYjcubQhoL9tuR68ntM8a0RXQSsrRhA8yWStKSrknxTud_tCoigXqGB7_6Xw1Vy2qN99hi6ju0fDjHwuMnpYWNWF-lFlRgmjgyjAO3sUiNesN7AoKr90ePxhtIn25Y2E_ifgK97T58cagevMa5Bj-P8vFZEJRpe&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/simo.ruoho/posts/10214637347567421?comment_id=10214674723061785&reply_comment_id=10214771730806918&__cft__%5b0%5d=AZUiXYF_xmHvsyd9cPWO8qEvur03MwdilBwOGPnP0hURvDzToKnLzDvm4kYjcubQhoL9tuR68ntM8a0RXQSsrRhA8yWStKSrknxTud_tCoigXqGB7_6Xw1Vy2qN99hi6ju0fDjHwuMnpYWNWF-lFlRgmjgyjAO3sUiNesN7AoKr90ePxhtIn25Y2E_ifgK97T58cagevMa5Bj-P8vFZEJRpe&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158070389177725/?comment_id=10158070412407725&reply_comment_id=10158072390572725&__cft__%5b0%5d=AZWxEiXOAbCwmaPgT90MN4yT2b4jOc1_Qu0i3pM-ZUKElBCnQPoYeGRCH6u_Bl6riB46BoWx9CXNrxiOkTV613hfRyuClXTSHFm2XBsl1dEX0C8aRK-BBOWDAMDXQ-14HMWRoe1a0hPv9uJpDUngt0krvbqYfFI8NKykLhyAdHszKsgeGdNsgzl_e3_2GJIb2e4&__tn__=R%5d-R
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Tissari: Puun pienpolton päästöt ja niiden (ilmasto)vaikutukset: https://tsy.fi/wp-
content/uploads/2019/02/2019-02-04-Puul%C3%A4mp%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4esitys.pdf 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Puupolttoaine 

16. Männyn uudistuminen (US 240121)  

Miksi levitellä tällaista kritiikkiä kestämätöntä pseudotieteellistä puppua? Näiden ”lätkämailojen varret” 
perustuvat aikaresoluutioiltaan, ajoitustarkkuudeltaan ja edustavuudeltaan virheellisiin datojen 
keskiarvoistamisiin, jolloin vuosikymmenenien ja vuosisatojen vaihtelut kumoavat toisensa. Lopputuloksena 
on lähes vaakaviiva. Kun sellaisen päähän liitetään nykyaikaa kuvaavaa suuriresoluutioista vuodentarkkaa 
instrumentaalimittausten dataa, on lopputuloksena lätkämaila. Tässä tutkimuksen ”kardinaalivirheessä” on 
kyse joko epärehellisestä tai taitamattomasta tilastollisesta kikkailusta, jolla ei ole ilmastotodellisuuden 
kanssa mitään tekemistä. 

 

Ei ole myöskään mielekästä rinnastaa globaaleja trendejä pohjoisen pallonpuoliskon trendeihin, sillä 
eteläisen pallonpuoliskon ilmasto on oma kokonaisuutensa. Lapin mäntyyn ja muutamiin muihin prokseihin 
perustuva tutkimus kertoo yhtäpitävästi siitä, mitä on tapahtunut holoseenin viimeisten 7600 vuoden 
aikana Skandinavian ilmastossa. Tulokset kuvaavat myös arktisten alueiden ja pohjoisen pallonpuoliskonkin 
ilmastoa mm. sen suhteen, että ilmasto on syklinen ilmiö. Asiassa sinänsä ei ole mitään kummallista, sillä 
aurinko-avaruusperäinen syklisyys näkyy merivesien lämpötilavaihteluina, mikä puolestaan näkyy pohjoisen 
ilmastossa. Erityisesti 60–95-vuotinen syklisyys näkyy monin tavoin luonnossa, vaikkapa metsänrajan 
taimettumisena syklien huippuvaiheissa. 

 

Huomattakoon, että kyse ei ole ilmastonmuutoksesta vaan esimerkiksi ilmaston luontaisista 1-2 asteen 
vaihteluina muutaman sadan vuoden aikajänteissä tarkasteltuna. Sana ilmastonmuutos sinänsä on 
epämääräinen ilmaisu, sillä ilmastohan on aina muutoksessa. Siksi ilmaisu ”ilmaston vaihtelu” on paljon 
parempi! 

 

Suosittelen tutustumista Lappajärven ilmastoseminaarissa 2019 pitämääni esitelmän kuvasarjaan. Siitä 
selviää varsin moni asia: https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf 

Lisätieto: https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf 

17. Clintel-julkilausuma 

Kattava lista eri maiden ilmastotutkijoita tämän takana! 

18.  Simolle (julkaisematon) 

Simo, mukava seurata kriittisiä näkökulmiasi. Teet myös oikeita kysymyksiä, jotka ansaitsevat lähempää 
tarkastelua. Hyvä niin ja niin sen pitää ollakin, kun halutaan viedä tieteellistä keskustelua eteenpäin.  

Prokseista näyttää liikkuvan näissä keskusteluissa paljon puutteellista tietoa. Ehkä ollaan liian toiveikkaita 
proksien yhdistelyn kaikkivoipaisuudesta siksi, ettei tiedosteta datojen hyvin vaihtelevia lähtökohtia 
luonnossa. Pages2k on surullinen esimerkki ”mannilaisesta” globaalimallipuoskaroinnista, jossa lukuisten 
proksien jo lähtökohdiltaankin runsaasti tuntematonta vaihtelua sisältävästä datasta saadaan jotain 
järkevää ulos datan määrää kasvattamalla. Ei ymmärretä sitä, että ”mössö pysyy mössönä” eli 
tuntemattomasta kohinasta saadaan ulos pääasiassa kohinaa, vaikka kuinka sitä vatkattaisiin hienoilla 
laskentaohjelmistoilla.  

No tuleehan sieltä jotain: ristiin rastiin keskiarvoistettuja lukusarjoja, joilla ei ole juuri mitään tekemistä 
alkuperäisen vaihtelun kanssa (siis sen vaihtelun, jota ei edes tunneta riittävästi). Kun jo yhdenkin proksin 
valideetti (kyky kuvata tutkittavaa ilmiötä) ja reliabiliteetti (otoksen luotettavuus) ovat jo lähtökohtaisesti 
vajavaisia, miksi ihmeessä lähteä syvemmälle kohinan viidakkoon eksyttämään itseään entistä pahemmin? 
No se on hyvä lähestymistapa, jos halutaan luoda takuuvarmoja lätkämailoja: vaakaviivaksi 
keskiarvoistamalla vatkattu data + lavaksi vuodentarkat instrumentaalimittaukset. Sen jälkeen 
markkinointikoneisto käyntiin, ja taas IPCC-maailma puksuttaa lätkämailoilla, tieteestä viis veisaten! 

 Jo maalaisjärkikin sanoo, ettei se niin voi mennä, ainakaan tieteessä.  

Olen aina ollut sitä mieltä, että prof. Colin Prentice n korostama ”pieni on kaunista” ilmastomallinnuksissa 
on turvallinen tapa mallintaa ilmastoa ymmärrettävästi. 

Tissari:%20Puun%20pienpolton%20päästöt%20ja%20niiden%20(ilmasto)vaikutukset
https://tsy.fi/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-04-Puul%C3%A4mp%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4esitys.pdf
https://tsy.fi/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-04-Puul%C3%A4mp%C3%B6p%C3%A4iv%C3%A4esitys.pdf
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhavuoriooulu/ilmastonmuutos-ja-lapin-puuraja-osa-ii/#comment-3331754
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/790213355266805/?comment_id=790623288559145&reply_comment_id=790707871884020&__cft__%5b0%5d=AZVgX9IFSR0hBQQWQwlXhwkLTT_Uk40hEFIqHk-fKAWAWgBtr-KI3fDEIbliG4RNCYkSKQrNnsgBfjTPxCXejkC-MNHs2fh8FTcCfe7yRKxcsqVI7LByx4rGZNnOpFNSaGqoaK8-NeVGDNSLXMozFjhIS7B7CKJaH5rrSx0jYGUrNOs1wYYhMOeTixNVKWlzRRmXnbKshaHGHGdrYXGh9am2Skpg4FeaZTNwuGo52KjbXQ&__tn__=R%5d-R
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19.  Aikaresoluution ymmärtämisen osaamattomuus! (julkaisematon) 

Jos ei ymmärrä aikaresoluutioiltaan vaihtelevien proksien yhdistelyn vaikutusta lopputulokseen ja sen 
lisäksi vielä sotkee instrumentaalimittaukset mukaan, on lopputuloksena sekasotku nimeltään lätkämaila, 
jonka lapa osoittaa jompaankumpaan suuntaan riippuen siitä, mihin suuntaan mitattava ilmiö kehittyy. 

Proksien yhdistely muutenkin on erittäin kyseenalainen ilmastomallinnuksen lähestymistapa, koska 
jokainen proksi kertoo vain pienen siivun esimerkiksi lämpötilasta. Joidenkin tahojen jalustalle toistuvasti 
nostama Pages2 on kovin surullinen esimerkki tämäntyyppisestä puoskaroinnista.  

 

Metsänrajamännyn vuosilustot ovat yksi maailman parhaista ilmastoprokseista, jotka kuvaavat 
kasvukauden aikaista ilmastoa painottuen hiukan eri ajankohtiin riippuen siitä, minkä tyyppistä lustotietoa 
käytetään. Lustotiedosta tulkittava heinäkuun keskilämpötila on hyvä lähtökohta holoseeni-ilmastonkin 
lämpötilavaihteluiden tutkimiseen. Ei tulisi mieleenkään lähteä sotkemaan puulustoihin muita prokseja, 
koska silloin ajaudutaan jopa lämpötilasignaalin käsittelyn osalta alati pahenevaan kohinaan. 

 

Parempi tapa on tutkia kutakin proksia erikseen ja tehdä myös tutkimuksen päätelmät 
rinnakkaisvertailuilla. Menetelmä on yksinkertainen ja auttaa pitämään tukevan yhteyden datojen 
alkuperään. Instrumentaalimittausten skaalaaminen proksien epämääräiseen resoluution on käytännössä 
mahdotonta. Vain vuodentarkoista puulustoista voisi ajatella jonkinlaista yhdistelyä, mutta jälleen 
törmätään siihen, että lustojen kokema lämpötilamaailma on perin erilainen kuin mittareiden mittaama. Ja 
kun tiedämme, miten paljon mittareiden maailma on elänyt vuosikymmenien varrella, maltti ehdottomasti 
on valttia tulosten tulkinnassa! 

Holoseenia koskevissa ilmastotutkimuksissamme on ollut hienona piirteenä se, että olemme voineet 
vertailla jopa viidentyppisiä toisistaan riippumattomia mallinnuksia (kuva). Kun ne kaikki tukevat toisinaan 

 

 Jos ilmasto olisi viilentynyt vaikkapa 100 vuoden ajan, instrumentaalilapa voisi osoittaa rajua viilenemistä, 
vaikka todellisuus proksien kanssa samaan resoluution skaalattuna (varianssi homogenisoituna) saattaisi 
olla trenditön. Nämä ovat tuttuja tilanteita lustoanalyyseissä, josta syystä varianssin homogenisointiin 
aikasarjoissa. Mikä ihme tässä perustavaa laatua olevassa tutkimuksen kardinaalivirheessä on niin vaikeaa 
ymmärtää? Näitä asioita on kriittisissä tarkasteluissa niin paljon jauhettu, että asian pitäisi ainakin tutkijoille 
olla päivänselvän. Vai onko tutkijoiden osaamistaso romahtanut? 

Olipa niin tai näin, kannattaisiko välillä palata pilvilinnoissa harhailevien mallien maailmasta reaalimaailman 
havaintoihin perustuviin tutkimustuloksiin, jotka perustuvat viimeisen päälle pohjoiselta pallonpuoliskolta .  

 

jos haluaa oikeasti tietää lustotutkimuksista, tästä pääsee hyvään alkuun: 
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf 

20. Lustojen sata- ja tuhatvuotisjaksot (IF 200121) 

Sen verran tarkentaisin Simon viestiä, että lustot 
rekisteröivät jokaisen vuoden lämpötilan erityisesti 
heinäkuun ajalta (lustonleveys) ja kesäkuukausien ajalta 
(tiheys) kertovat myös satojen tai tuhansien vuosien 
vaihteluista. Koska lustotiedot on jokaisen kesän (ja 
hiukan edellisenkin kesän) ”lapsia”, ne kyllä kertovat 
hyvinkin tarkasti, mitä ilmastossa on tapahtunut – jos 
osaa sitä lustoilta kysyä! :) Ja niitä osaajiakin onneksi 
löytyy. 

On pelkästään analyysitekniikasta ja datan 
edustavuudesta kiinni, kuinka hyvin menneen ilmaston 
matalataajuiset (low-frequency) eli yli 100-vuotiset 
lämpötilavaihtelut saadaan kaivetuksi esiin.  

Jos jokaisen puun lustot stantardoidaan indeksointia 
varten erikseen, maksimisyklin pituus on suunnilleen 
puolet puun iästä (oikeammin: lustojen lukumäärästä). 
Koska Lapin metsänrajamännyssä  

Ilmastotietojen mallintaminen vuosilustoista on kehittynyt pitkälle vuosikymmenien aikana, sillä 
tieteenalalla on työskennellyt tai työskentelee koko joukko huippuosaavia mallintajia. Periaatteellinen 
kaavio siitä, miten menneen ilmaston vaihteluita (joihin syklisyyskin kuuluu) tutkitaan: Kuva 14 Lappajärven 
ilmastoseminaarin esityksessäni, ja myös pdf. 

Kuva 10 Lappajärven ilmastoseminaari 2019-
esityksessäni. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/791714801783327/?comment_id=791843991770408&__cft__%5b0%5d=AZWHnDvBJskNSP3LW215lwXJ1J96pNcF5deK6l-Bhf2_5bvYJ2h0S5-1xcluDseDBw9dlBwZ8vujHK1VKSRgRwmDZTLVWVOfO4XjtwuWpGu89lWXxctMXt_rOWJsXplurr01N8zcBYKu9uEFw_sPM6kiddTne8awhdzSvvU5kHD9VSQYfjn2sCklBGdT6SZXj2I&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/791714801783327/?comment_id=791843991770408&__cft__%5b0%5d=AZWHnDvBJskNSP3LW215lwXJ1J96pNcF5deK6l-Bhf2_5bvYJ2h0S5-1xcluDseDBw9dlBwZ8vujHK1VKSRgRwmDZTLVWVOfO4XjtwuWpGu89lWXxctMXt_rOWJsXplurr01N8zcBYKu9uEFw_sPM6kiddTne8awhdzSvvU5kHD9VSQYfjn2sCklBGdT6SZXj2I&__tn__=R%5d-R
https://lustialab.com/Lustia/rcs_modelling.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
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Jos halutaan analysoida satojen ja tuhansien vuosien vaihteluita, puun kasvun iän mukainen riippuvuus pn 
poistettava. ttava ikätekijä on vakioitava esimerkiksi laskemalla vaikkapa tasajakautuneiden 50-100 -
vuotiaiden lustojen keskiarvoja kullekin kalenterivuodelle (age banding). Kuinka hyvin siinä onnistutaan, 
riippuu datan edustavuudesta kunakin kalenterivuonna.  

21.  Ilmastosyklit kadotukseen! (IF 160121) 

Syklit on kuitenkin hävitetty. Syy: syklisyys selittäjänä söisi hiilidioksidin osuuden ilmastomalleista. Sehän ei 
tietenkään sovi, sillä koko CO2-korttitalo hajoaisi! Onnekseen saiivat selittelyidensä avuksi 1980-luvulla 
alkaneen 60-90-vuotisen syklin nousevan vaiheen. Kunhan jokunen vuosi vielä odotellaan, alkaakin kova 
selittelyiden aika, kun mallit menevät ylös ja reaali-ilmasto alaspäin. Asiaa tosin lieventää aktiivisen 
Auringon toiminta 1930-2010 välisenä aikana. 

22.  Jyrkin mittava ilmastohistoriakokoelma (IF 140121) 

Kiitos Jyrki siitä, että olet koonnut mittavan kokoelman ilmastohistoriaa ja käsittelee teemoja 
tervejärkisesti.  

 

Mitä pidempään olen ilmastohistoriaa, ja erityisesti holoseenin ilmastohistoriaa vaihteluineen tarkastellut, 
sitä vakuuttuneempi olen siitä, että histotia antaa oikeat vastaukset lähes kaikkiin kysymyksiin. Siinä ei 
sinänsä ole mitään erikoista, sillä pohjoisen pallonpuoliskon ilmasto pikkuhiljaa viiletessään 0,31...0,35 
asteen vuosituhatvauhdilla, holoseenin vuosisadat, vuosikymmenet ja vuodet vaihtelevat 2 – 10 asteen 
haarukassa. Viime vuosisatojen ilmasto on vaihdellut normi 1-2 asteen haarukassa laskevan trendin 
molemmin puolin. Ilmastodynamiikan peruspiirteisiin kuuluu vaihtelun kasvaminen pohjoiseen 
siirryttäessä. 

23. ”Kaveriarviointi” ja IPCC-julkaisut (IF 140121) 

Varmaankin löytyy pilvin pimein niitäkin, kun "kaveriarviointikin" edelleen on voimissaan! :) 

24. Insinöörit ja maailman sekamelska (IF 140121) 

Insinöörit ovat länsimaailmamme rakentaneet, joten olkaamme heidän huikeaan osuuteensa tyytyväisiä! 
Toki joukossa aina on vaihtelua, mutta niinhän se on kaikissa ammattikunnissa. Muuten kyllä allekirjoitan 
viestisi! :) 

25. Ilmasto ja ihminen (Tekniikka&Talous 13.1.2021) 

Ilmasto vaihtelee vuosituhannesta toiseen, tekipä ihminen sitä tai tätä. Maapallon ilmasto on ensisijaisesti 
korkeampien luonnonvoimien kuten Auringon ja Aurinkokunnan tapahtumien armoilla. Aurinkokuntamme 
puolestaan on vielä isompien voimien käsissä, joista olemme saaneet joitakin maistiaisia. Hyvä neuvo on 
säilyttää järki päässä, pitää suuri suumme supussa ja koettaa pitää "kotipihamme" puhtaana tervettä järkeä 
käyttäen. Siihen ei kuulu ns. maailmanparantaminen, joka toistuvasti on osoittautunut lähinnä 
tietämättömien rupatteluksi. 

26. Vilu tulee … (Tekniikka ja Talous 12.1.2021) 

Tuuli jälleen heiluttaa "tietäjien" huulia. Ainakaan pohjoisen pallonpuoliskon ilmastossa ei ole meneillään 
mitään erityistä, ainoastaan syklistä parin asteen haarukassa tapahtuvaa vaihtelua. Vuosien 2005 ja 2020 
välissä ohitettiin 60-90 -vuotisen syklin maksimivaihe; siksi kelit ovat olleet viime aikoina lämpimämpiä. 
Suunta on siis muuttunut ja kohtapuolin palelee reippaanpuoleisesti. Seuraava syklin kylmin vaihe eli pohja 
saavutetaan joskus 2040-2050, jolloin on 2-3 astetta kylmempää kuin nyt. 

27. Vale ja Vilu (IF 100121) 

Valen toimittajat eivät näe metsää puilta, sillä heillä kun 
on 1) eri pituiset aikajänteet ja 2) ilmaston syklinen 
perusluonne kadoksissa. Kun soppevasti aloittaa syklin 
pohjalta lämpötilanousun tarkastelun, nouseehan se 
meillä päin – eli arktisilla alueilla – kolmessa 
vuosikymmenessä parillakin asteella. Yhtä lailla se myös 
laskee, kun valitsee aloitusajankohdan soppevasti.  

Kuten kuvista voi päätellä, näyttää suunta muuttuneen 
2005–2020 välissä laskevaksi. Viilenemisen alun ajoitus eri 
puolilla Arktista riippuu meriveden lämpötilasta, mikä 
puolestaan on monien tekijöiden summa.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158043316777725/?comment_id=10158043452082725&__cft__%5b0%5d=AZWtYJOkr5TUdckukXdL2464JdFcEqf0OJUZKrVm7owXiD_6riPYJkVGSh4RGi4YqbK85x90bU0b0gRrxDch85zaKzLKs1Rg4jbQuUEMYMHTsjpY1u7A6kZS222cXo83k8P0B7FkYbQfebVJFC8YGnXtY50u6Zfg5n67cJfDV5CMuKlapxrYy-wWB7biwIB5f6A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158043316777725/?comment_id=10158043452082725&__cft__%5b0%5d=AZWtYJOkr5TUdckukXdL2464JdFcEqf0OJUZKrVm7owXiD_6riPYJkVGSh4RGi4YqbK85x90bU0b0gRrxDch85zaKzLKs1Rg4jbQuUEMYMHTsjpY1u7A6kZS222cXo83k8P0B7FkYbQfebVJFC8YGnXtY50u6Zfg5n67cJfDV5CMuKlapxrYy-wWB7biwIB5f6A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158038260887725/?comment_id=10158039994087725&__cft__%5b0%5d=AZVd0AJFEAfAG6_-sRzlmO_528eEUUduTWuKJKfyVD9jeFNKy9-pc3fbHfdA1_9Je98hIzjY3v2r0DjnaWO6gCWOBYeDt-45I3Wp_DtifR_tHlkykUNtyyDEtZl6tGsPdICQ0WrIuu8t4LzOajxTOZKA_XrHSsF2JgPJeW0E7V0884NQHqHPW6dvZdyXfHjeeMThGm4RdCNDmRU3bSiFIv4UYIX7h2CI1RAP5yWTLhVptw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158038260887725/?comment_id=10158039994087725&__cft__%5b0%5d=AZVd0AJFEAfAG6_-sRzlmO_528eEUUduTWuKJKfyVD9jeFNKy9-pc3fbHfdA1_9Je98hIzjY3v2r0DjnaWO6gCWOBYeDt-45I3Wp_DtifR_tHlkykUNtyyDEtZl6tGsPdICQ0WrIuu8t4LzOajxTOZKA_XrHSsF2JgPJeW0E7V0884NQHqHPW6dvZdyXfHjeeMThGm4RdCNDmRU3bSiFIv4UYIX7h2CI1RAP5yWTLhVptw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158038260887725/?comment_id=10158038261302725&reply_comment_id=10158038850137725&__cft__%5b0%5d=AZVcMYjxnunw_zjA3pBipmluGVPPClCTpnkxZv5LHpDPJPbr74VyyRkKmv77hOtvuS_hJJao6zcOwKEIEdMmgsbgMT4aeEg8ooYjiCKYyTUbqdbO1q16EP3OoqfGfLHnnOoLTr3Fo1Xbg-soAAKMXCh70eQSiF2FibncYwA-CUQgvXHa6Qj3cMpVSyaCezuaQCg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158038260887725/?comment_id=10158038261302725&reply_comment_id=10158038850137725&__cft__%5b0%5d=AZVcMYjxnunw_zjA3pBipmluGVPPClCTpnkxZv5LHpDPJPbr74VyyRkKmv77hOtvuS_hJJao6zcOwKEIEdMmgsbgMT4aeEg8ooYjiCKYyTUbqdbO1q16EP3OoqfGfLHnnOoLTr3Fo1Xbg-soAAKMXCh70eQSiF2FibncYwA-CUQgvXHa6Qj3cMpVSyaCezuaQCg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158034913447725/?comment_id=10158037989237725&reply_comment_id=10158038844142725&__cft__%5b0%5d=AZVgzIpqNbdidTVsxosL-6gyK0LFoejlM_18yudb4I7jg_f7VwfUqJ-DMDNQAg5MLX9dKovgmteiMzf92TZlpFJY8Fe1REwPqWiJBbAtiKyexFzd3CqwGmofTVSWmlsXxceAIzEdmNUtxirby7pU9m2YRnU10c9Qt6YtcJ9Z_tQn0WC-DejRiT4n37nx1AtJNA4&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158034913447725/?comment_id=10158037989237725&reply_comment_id=10158038844142725&__cft__%5b0%5d=AZVgzIpqNbdidTVsxosL-6gyK0LFoejlM_18yudb4I7jg_f7VwfUqJ-DMDNQAg5MLX9dKovgmteiMzf92TZlpFJY8Fe1REwPqWiJBbAtiKyexFzd3CqwGmofTVSWmlsXxceAIzEdmNUtxirby7pU9m2YRnU10c9Qt6YtcJ9Z_tQn0WC-DejRiT4n37nx1AtJNA4&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158034913447725/?comment_id=10158037806752725&__cft__%5b0%5d=AZW90Mj3-N5vzz2C40bOfJxLVp_Oq8td0EnC-R2RUsDxW_qFzi7uVoGcIALs8wFLI4yycuJ_uRjwKF0FPzfDm8P9NEz4nFo41Hj8Rtlh4yBsqJBR2vuBT3jM_vwW-amDIuevGhjZtcRnueTfF8P7qjQ4FyLJm-lvD3KYx7gOC1zHxlea3r9M6YM4utj90FFA_v4&__tn__=R%5d-R
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/bd08944c-3a00-4451-9f65-05ce0d3a2c1a?ref=ampparit%3Ae0f9&fbclid=IwAR3W8_Z8UnCFxc_jucjfmQfaUXc2F8GWMejorMFN7pNnzfPW34RSNtmQZdE#comment-5224078765
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158033016367725/?comment_id=10158033339437725&__cft__%5b0%5d=AZX90apMWZa-7sxTDCoXpNeS07BK2cw7AKjZS0YgL4gEX3oWf335rAvn39DJdUNUGe7zM3LUf7xYgD3be6kHhLrc8LhEc0bRhcPe8x0trpfH2VBdIEEppbSrUxIEWllNmtl-8vk38RmjRotDJUjeOqP5YYosx8PJVzAMEhNvH9v5z6xmYWhIlLSyT7LQu8iho4w&__tn__=R%5d-R


8 
 

Jos mennään vanhaan malliin, voipi tulla reippaita kelejä lähivuosikymmeninä! Mitähän Vale silloin tuumii, 
kun Vilu tahtoo tulla toistuvasti uutisoiduksi? :) 

Lämpötilasarjoja Arktiksen eräillä ilmastoasemilla  

28. Jyrki Itkonen (IF 100121)  

Kun YK vuonna 1992 nosti poliittisia tarkoitusperiään varten hiilidioksidin "tikun nokkaan" (poliittinen 
ilmastonmuutosmääritelmä), alkoi yritys tieteen "uuden maailmanjärjestyksen" (NWO) luomiseksi. Siinä 
vimmassa on tieteen pelisäännöillä kylmästi "pyyhitty pöytää". 

Mann valheellisilla lätkämailoillaan on näkyvimpiä mannekiineja siinä touhussa. Uskon kuitenkin, että 
jossain vaiheessa palataan takaisin ilmastotodellisuuteen. 

Tieteellinen ja poliittinen ilmastonmuutosmääritelmä  

Kuva kertoo, mitä tarkoittaa tikun nokkaan nostaminen. Pitäisi tutkia tasapuolisesti vasemmanpuoleisen 
kuvan alakertaa (ilmastodynamiikkaa), eikä niin, että piilotetaan syklisyydet ja muut sellaiset tekijät, jotka 
uhkaavat viedä hiilidioksidin selitysosuuden (poliittisissa) ilmastomalleissa. 

29. Mann ja Cook (IF 100121) 

Jos haluaa säilyttää tieteellisen uskottavuutensa, kannattaa pysyä etäällä tieteelliset kasvonsa menettäneen 
Mannin kaveriarvioiduista "tutkimuksista". Hän on jo selittänyt olkiukoillaan niin monta mustaa valkoiseksi 
ja päin vastoin, että josko annettaisiin näiden John Cookin hengenheimolaisten kehua toisiaan ja räksyttää 
ihan vaan keskenään Sceptical Science-seinällään. 

30. Tämän päivän ”luotettavaa ilmastotutkimusta” (Jarmo Kunnari 050121) 

Kiitos palautteesta Jarmo! Uskomatonta, kuinka media seurasi tosi innostuneena kansainvälisiä 
lustotutkimuksiamme vielä kymmenkunta vuotta sitten. Toimittajat tulivat usein jopa tutkimuspaikoille 
haastattelemaan (kuten tässäkin tapauksessa) ja samalla itsekin oppimaan vuorovaikutteisessa 
keskustelussa.  

Nyt kun tietomme ilmastotodellisuudesta on laajentunut ja tarkentunut merkittävissä määrin, emme 
yhtäkkiä enää kelpaakaan kuin perin harvoille medioille. Media on ilmastopaneelin siivittämänä 
järjestelmällisellä epätiedolla sekoittanut liian monen kansalaisen pään. Koska liikemaailman edustajat ja 
poliitikot ovat tämän oivaltaneet rahanarvoiseksi asiaksi, he seuraavat kuin hai laivaa henkilökohtainen 
hyötyminen mielessään.  

Surullista, että myös kouluikäisiin ollaan istuttamassa jopa uusittujen oppikirjojen välityksellä tätä samaa 
pilvilinnojen utua. Mielenkiintoinen tieteettä elävä harhojen yhteiskunta lienee kehittymässä. 

Kuvassa tämän päivän "ilmastotutkimusta".   

Olen koonnut enimmät juttuni Lustia-sivustolle, esimerkiksi: 

Lehtiartikkeleita lustotutkimuksesta: 1  2 3.  

31. MOT-Ilmastogate-dokkarin liepeiltä (SI2040 010121 ei julkaistu) 

Itsekin katsoin pitkästä aikaa dokkarin. Toimittajille hatunnosto ongelmien selkokielisestä paljastamisesta. 
Tunnen "historian havinaa, sillä olin 1990-luvulla Lapin pitkän lustokalenteriin liittyen hyvinkin läheisessä 
yhteistyössä erityisesti Briffan ja Hughesin kanssa. Myös Jones tuli hyvänpäivän tutuksi, sillä hän istui 
Briffan kanssa vastakkain samassa työhuoneessa CRU:ssa. Bradleyn tutkimukset ennen IPCC-sekoiluaan 
olivat upeita ilmastohistorian tutkimuksia. Se oli suomalaisella lustotutkijalle hienoa aikaa, kun 
lustotutkimuksen kansainväliset huippututkijat käänsivät katseensa Suomeen. Tämä oli vielä sitä aikaa, 
jolloin ei ollut Mannia sekoilemassa lätkämailansa kanssa. 

Poimin Lustia.fi-sivustolta muutamia dokumentteja:  

Timonen. M. 1999. ADVANCE-10K Project: Annual report 1999. Lustia-project document. 

https://lustialab.com/Lustia/ADVANMT4.pdf 

Timonen, M. 1996. ADVANCE-10K. Analysis of Dendrochronological Variability and Associated Natural 
climates in Eurasia - the last 10 000 years. Lustia-raportti. 37 s. 

https://lustialab.com/Lustia/EUPRO_31.pdf 

Timonen, M.1996. Project plan of the Finnish part in the ADVANCE-10K project. Lustia-project document. 
Timonen, M. 1994. Kansainvälisen vuosilustotutkimuksen nykynäkymät ja suomalais-amerikkalaisen 

yhteistyön kehittäminen. Asiantuntijavierailu Yhdysvaltoihin 11.5.-3.7.1994. Lustia-raportti 1994(1):1-

28. https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf 

Timonen, M. 1995. Introduction to Dendrochronological Research in the Finnish Forest Research Institute. 

Review. Rovaniemi Dendro Lab Working Paper 30.3.1995. Rovaniemi Forest Research Station. Lustia 

document 1995 19 p. https://lustialab.com/Lustia/LUST95B7.PDF 

https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR0mMUUWHGK9IkwmAsijNoK7XfF9fIyYG5UpxoQibbJIM16uemu5aCJCfVc
https://www.facebook.com/jyrki.itkonen.5/posts/3454669707976805?comment_id=3457521154358327&reply_comment_id=3457895017654274&__cft__%5b0%5d=AZXi_N6AN-8iAw3m1qjdRwDY-rbnW2T2fyMDtG0fZ1Nml35UVFeA2Jpc1gBKJaOhEMxsaKet6kJXVO1DD8Y2IctFXcOpFmBt1TCkC-fE7M5ORskcbL9IP1_fv_VHRn0mieg&__tn__=R%5d-R
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf?fbclid=IwAR3XMMMmEtFmUOa-BVwTn8DcbjFNhcb2xu3p4l-tbnZVNUy8IqWm0fxy54I
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/783378715950269/?comment_id=783687742586033&reply_comment_id=784210912533716&__cft__%5b0%5d=AZU4VQr9hqqS2O5Ej2fmwmzhrXOJXGmL0J7W5zK9lv9SQUu779-aWoBwnvSqEc3aFjOxM6qqofVQcIgjWi1g9RMp3fUKKCqmhvNSFY2UzIRgnag1Lge2Khz3vNF-Nkd96xD8wI62vkFCxiHocTp9S92B5b1qhoB_r27O_SJZj_BVJch-CGUfqWyoMT_kiOHWsP03HStXxIa7dkTQp3-jf7DP&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158006499277725/?comment_id=10158006630762725&reply_comment_id=10158007733137725&__cft__%5b0%5d=AZXub36MbgorcRc0Cws9idbSCf8EMCcV4l-vNjY30L_E_yLZUJVdWRVrA_qgs0NIfKHPN65ValKADHMlTe2zzmur8h3OL8IAFLHziAc1e1DdRiUvV3HXDDpYi8oP9-HbGuZS0BM5r-5DluiNHDdwEXq1&__tn__=R%5d-R
http://lustialab.com/Lustia/articles_journalists.htm
http://lustialab.com/Lustia/whatsnew.htm
http://lustialab.com/Lustia/index_sf.htm
https://lustialab.com/Lustia/ADVANMT4.pdf
https://lustialab.com/Lustia/EUPRO_31.pdf
https://lustialab.com/Lustia/EUPRO_31.pdf
https://lustialab.com/Lustia/EUPRO_31.pdf
https://lustialab.com/Lustia/EUPRO_31.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/Lustia/arizmak14b.pdf
https://lustialab.com/Lustia/LUST95B7.PDF


9 
 

Timonen, M. 1995. A Framework Model for developing Dendrochronological Research in Finland. Review. 

Rovaniemi Dendro Lab Working Paper 12.3.1995. Rovaniemi Forest Research Station. 26 p. Lustia 

document 1995. https://lustialab.com/Lustia/LUST95C4.PDF 

 

Lisämateriaalia: https://lustialab.com/Lustia/pdf-main.htm  

 

32. Tekstien taltiointi (IF 010121) 

Luit huolimattomasti: kirjoitin, että "näillä eväin ei haittaa, vaikka FB kaatuisi altani". Säilytän niitä tietenkin 
muualla. En myöskään puhunut tekstieni sisällöstä, vaan eräästä keinosta taltioida julkaisujaan. 

33. Pieni on kaunista ilmastomallinnuksessakin (IF 311220) 

Olen aina ollut sitä mieltä, että "pieni on kaunista" myös ilmastomalleissa, sillä pientä määrää muuttujia on 
oleellisesti helpompaa hallita mallinnuksessa verrattuna suureen määrään muuttujia. Syynä on se, että 
mallinnusmenetelmät menevät sekaisin muuttujien kaoottisessa jakaumien, edustavuuden ja 
mittausvirheiden kakofoniassa.  

Tarvitaan vain jokin mitattu suure, vaikkapa vuorovaikutuksesta kertova indeksi avuksi hahmottamaan 
ilmiön kulkua. Esimerkiksi AMO-, NAO- ja AO-indeksit sisältävät tiivistetyssä muodossa satojen muuttujien 
yhteisvaikutuksen. antavat paljon tietoa lämmön kulkemisesta paikasta toiseen.  

Mielenkiintoista seurata, koska löytyy lisää vahvoja indikaattoreita selittämään keskilämpötiloja ja uusia 
markereita kuvaamaan meriviroissa tapahtuvien lämpöprosessien etenemisnopeutta. 

34. FB-julkaiseminen (IF 311220) 

Kirjoitan lähes kaikki kommenttini MS Wordilla ilman tavutusta. Samalla tulee oikeinkirjoituskin 
tarkistetuksi. Kun on valmista, kopioin tekstin FB-kenttään. Sen jälkeen oikoluen tekstin vielä muutamaan 
kertaan ennen <Enter>-näppäintä. 

Otin vuoden 2020 alussa tavakseni ylläpitää somejulkaisuistani yksinkertaista Word-arkistoa. Nyt siellä on 
yli 450 julkaisua tulevaa käyttöä varten. Muunnan tekstit Wordista pdf-muotoon läpinäkyvyyden vuoksi. 
Voivat ne olla Word-muodossakin, jos ei jaa arkistoaan. Näillä eväin ei haittaa, vaikka FB kaatuisi altani! :)   

Tässä ”Puudelit”-arkistoni 

35. Pandoranlipas (IF 311220)  

Onnittelut Simo uutterasta työstäsi, joka kirkasti merivesien lämpökierron ja alailmakehän lämpötilan 
välistä vuorovaikutusta. Se saattaa olla joillekin sellainen pandoranlipas, joka järisyttää pilvilinnojen 
valtakuntaa! :)  

36. Ilmastonmuutosharhaa (Marita Knevel 311220) 

Kyse ei ole ihmisperäisestä ”AGW-ilmastonmuutoksesta” vaan arktisten alueiden ilmaston 1–3 asteen 
haarukassa tapahtuvasta 60–90-vuotisesta luontaisesta lämpötilavaihtelusta. Se oli viimeisimmässä 
syklissään minimissään 1960–1980-luvulla ja maksimissaan vuosien 2005–2020 välissä (Kuva). 

Vastaava nopea lämpeneminen päätyi edellisen syklin maksimivaiheeseen 1930–1940-luvuilla, jolloin 
elettiin parikymmentä vuotta keskieurooppalaisessa ilmastossa. Toiveet pysyvästi lämpimämmästä 
ilmastosta katosivat kuitenkin viimeistään 1960-luvulla, jolloin sykli lähestyi seuraavaa minimiään.  

Jos verrataan luonnontapahtumia syklien minimi- ja maksimiaikoina, tokihan vuoden 1980 tienoilla alkanut 
syklin nouseva ilmastovaihe 1–3 asteen lämpenemiseen on näkynyt muutoksina luonnossa – ja sitä 
enemmän, mitä pohjoisemmas mennään. Syklin huippuvaihe näyttää ohitetun 2005-2020 välisenä aikana ja 
nyt arktiset alueet ovat useimpien lämpötilasarjojen mukaan viilenemässä. Syklin seuraava minimi sattunee 
joskus 2050–2060-luvulla.  

Kuvassa esitellään pohjoisen ilmaston lämpötiloja kolmella eri alueella: Suomi, Lappi ja Arktis. Vaikka kuvat 
ovat yhteismitallisia ainoastaan aika-akselin suhteen, silmään pistää kaikissa samansuuntainen syklisyys. Se 
aiheutuu Pohjois-Atlantin merivesien lämpötilavaihtelusta, josta Simo Ruohon mallinnus viitteessä 1. 
Viitteissä 2 ja 3 kuvataan vertailun vuoksi Lapin ilmastoa ja arktisten alueiden ilmastoa. 

1. Simo Ruoho toteaa uusimmassa analyysissään, että Pohjois-Atlantin pintaveden lämpötilan 
vaihtelun selittävät Suomen vuotuisen keskilämpötilan vaihtelusta puolet, ja 
monivuosikymmenisestä vaihtelusta noin 85%.  

2. Ilmasto vaihtelee Pohjois-Suomessa muuta maata voimakkaammin.  
3.  Laajemman perspektiivin tarjoaa otos Arktiksen lämpötiloista.  

https://lustialab.com/Lustia/LUST95C4.PDF
https://lustialab.com/Lustia/LUST95C4.PDF
https://lustialab.com/Lustia/pdf-main.htm
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158006499277725/?comment_id=10158006630762725&reply_comment_id=10158007733137725&__cft__%5b0%5d=AZXub36MbgorcRc0Cws9idbSCf8EMCcV4l-vNjY30L_E_yLZUJVdWRVrA_qgs0NIfKHPN65ValKADHMlTe2zzmur8h3OL8IAFLHziAc1e1DdRiUvV3HXDDpYi8oP9-HbGuZS0BM5r-5DluiNHDdwEXq1&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158004188727725/?comment_id=10158005354737725&reply_comment_id=10158005685857725&__cft__%5b0%5d=AZXSp3RkS_akdaM4rHQRNdTCPn2ip5-XAhd8PTm3wqZ_5IEkAu8s39WwoeTdvKINOh7h_sDFAyuVN3wLWaJpwim8c-g-WU75KAXkbr7xLk_d7oBYpEbg4VTLr6noOOoLOyBj0soK-UQrxhTZY7ERPRajkVAUinXBvIy46uruh9HVus_6JIDI0P4hYNo9-wlWWEg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158006499277725/?comment_id=10158006630762725&reply_comment_id=10158007457172725&__cft__%5b0%5d=AZX8lvzTwSI2qW6VPTw7p1dnO82TWMZTB2WZl9AUk5E-Itnf9tHQehXZcCMRA1iLZywsq6Q6qICncxjwizBnIMutkb6-7uY2ooOrQXtW39gRShwj_Xxa7wuvsNCe6KpUdfDUYCp0w-_PzlQkO3bSxnbMY9qFuEU-3RofimfIvXJqgzxA9ViBJBXwQZ7fl0cyS28&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158006499277725/?comment_id=10158006630762725&reply_comment_id=10158007457172725&__cft__%5b0%5d=AZX8lvzTwSI2qW6VPTw7p1dnO82TWMZTB2WZl9AUk5E-Itnf9tHQehXZcCMRA1iLZywsq6Q6qICncxjwizBnIMutkb6-7uY2ooOrQXtW39gRShwj_Xxa7wuvsNCe6KpUdfDUYCp0w-_PzlQkO3bSxnbMY9qFuEU-3RofimfIvXJqgzxA9ViBJBXwQZ7fl0cyS28&__tn__=R%5d-R
https://lustialab.com/data/pdf/puudelit.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158004188727725/?comment_id=10158005354737725&__cft__%5b0%5d=AZXSp3RkS_akdaM4rHQRNdTCPn2ip5-XAhd8PTm3wqZ_5IEkAu8s39WwoeTdvKINOh7h_sDFAyuVN3wLWaJpwim8c-g-WU75KAXkbr7xLk_d7oBYpEbg4VTLr6noOOoLOyBj0soK-UQrxhTZY7ERPRajkVAUinXBvIy46uruh9HVus_6JIDI0P4hYNo9-wlWWEg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/marita.knevel/posts/10158438959886888?comment_id=10158440171426888&__cft__%5b0%5d=AZVltksT4M4x9HcwssXU6LnYjU0NXhlDEPUp7Nb0CyORrFZWwAB54kaNSM7tspnv9VmSw85f0IwNrCo_GGH9AESVsG16qFy7Yfq75lfLJzmjo6wkxuJopfNZT2H5FkL4SmY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/marita.knevel/posts/10158438959886888?comment_id=10158440171426888&__cft__%5b0%5d=AZVltksT4M4x9HcwssXU6LnYjU0NXhlDEPUp7Nb0CyORrFZWwAB54kaNSM7tspnv9VmSw85f0IwNrCo_GGH9AESVsG16qFy7Yfq75lfLJzmjo6wkxuJopfNZT2H5FkL4SmY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10158004188727725/
https://lustialab.com/data/clim/karasSodk_0420.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR0mMUUWHGK9IkwmAsijNoK7XfF9fIyYG5UpxoQibbJIM16uemu5aCJCfVc


10 
 

Summa summarum: jos kuvattua 60–90-vuotista syklistä vaihtelua tarkastellaan epämääräisen 
”ilmastonmuutos”-ilmaisun sijasta syklisyyden tarjoamassa viitekehyksessä, päästään näkemään saadaan 
aiheesta merkittävästi enemmän tietoa irti mm. syklin nousu- ja laskuvaiheiden muutoksia tarkastelemalla. 

37. Viitteen merkitys (Ilmastosi 291220)  

@Simo Ruoho Pelkkä "huulten heiluttelu" ei riitä todisteeksi silloin, kun asiasta keskustellaan tieteellisesti. 
Kultainen periaate keskustelussa: kun joku väittää jotain, on sille oltava viite, jotta päästäisiin arvioimaan 
viitteen tieteellistä painoarvoa ja merkitystä esitetyn väitteen todentajana.  

Jään mielenkiinnolla odottamaan Larsin viiteluetteloa. 

38. ”Tieteellistä” arviointia (Ilmastosi 291220) 

@Lars Sjöträsk Poimintoja Simoa ja minua koskevista arvioistasi: 

"harrastelijatieteilijät", "tykittävät", "huuhaa-väittämiä", "virheellisiä johtopäätöksiä", "epäpäteviä", 
"maallikot", "edes pyri totuuteen", "saarnatkaa", "älkää perustelko", "Uskontoon kuuluu usko", "Tiedemies 
vaatii perusteluita - ja uskottavia.", "puuttuu kysy arvioida", "pulushakkia", "julistautuu voittajaksi", 
"paskoo laudalle", "lentää pois", "Twitterin oikeat asiantuntijat", "julistavat", "julistaa ihanaa ilosanomaa", 
"ei mitään huolta", "kauheat tiedemiehet", "kertovat totuuden", "ääliöpersut"… 

Kiitos kehuistasi: olemme Simon kanssa ilmeisesti onnistuneet tuomaan lisäarvoa tieteelliselle 
ilmastotutkimukselle!       

- - - 

Kirjoitit: "Olet tervetullut seuraamaan tätä keskustelua Twitteriin. Siellä et saa yksipuolista informaatiota, 
vaan voit kuunnella kummankin osapuolen näkemykset ja tehdä itse omat johtopäätökset".  

Oliko tekstisi tarkoitettu ”myyntipuheeksi” saada lisää porukkaa vuolaasti kehumaasi tieteellisesti 
korkeatasoiseen Twitter-keskustelukulttuuriin?  

Minuun se valitettavasti ei oikein purrut! :)  

- - - 

Simo huomautti: ”Keskustelet tieteellisen seminaarin keskustelupaneelin videon alla, puhujina mm. 3 
professoria https://ilmastosi.fi/#puhujat. Kirjoitit pitkän kommentin, joka sisälsi useita virheargumentteja. 
Koska sinulla ei ole pyydettyjä perusteita omille argumenteillesi, voimme tulkita ne mielipiteiksesi ja 
päättää keskustelun tähän.  

Olen samaa mieltä: ei kuulu Ilmastosi-keskustelun teemoihin. Joten minunkin osaltani se on nyt THE END 

39. Muutamia huomioita (SI2040 281220) 

Pari sisältövinkkiä ja yhteenvetoa vuoden ilmastokeskusteluista 

1. Viimeisimmät viestit löytää klikkaamalla linkkiä. 

2. Olen koonnut ”Puudelit”-tiedostoon pääosin vuotta 2020 koskevat noin 450 somejulkaisuani. 
Tekemällä tiedostoon hakuja voi löytää etsimäänsä teemaan liittyviä julkaisuja ja niiden julkaisualustat. 

Opiskelumateriaalia: 

3. Pekka Kankaan huikea Ilmastosi-videokokoelma (>100 videota) sisältää kahden ilmastoseminaarin 
(Lappajärvi 2019 ja Messukeskus 2020) materiaalin sekä alkuperäisesityksinä että muutaman minuutin 
pituisina tietoiskuina. 

Parhaiten pääsee vauhtiin tutustumalla Simo Ruohon ilmastodynamiikan perusteista kertoviin kahteen 
mainioon selkokieliseen esitykseen: 

Video 1 (pituus 22:28); Video 2 (pituus 30:29) 

4. Lustotutkimusta koskevan Lappajärven ilmastoseminaarin esitelmäni laajennettu kuvaesitys (151 
kuvaa) 

Kun jaksaa käydä tämän opiskelukimaran ajatuksella läpi, tietääkin jo aika paljon ilmastosta! :) 

 

- - -  

Kun jaksaa käydä tämän opiskelukimaran ajatuksella läpi, tietääkin jo aika paljon ilmastosta! :) - - - Samalla 
kiitän teitä ryhmämme yli 1150 jäsentä kuluneen vuoden antoisista ja kannustavista keskusteluista! Eiköhän 
jatketa tulevana vuonna samaan malliin! :)  

Näillä puhein, toivotan teille kaikille oikein antoisaa uutta vuotta! :) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eqg8EmsGO2A&lc=UgxAzjY9HRd4FQrzWQF4AaABAg.9FoBd3SKM379HrrCxjnmGL
https://www.youtube.com/watch?v=Eqg8EmsGO2A&lc=UgxAzjY9HRd4FQrzWQF4AaABAg.9FoBd3SKM379HrrCxjnmGL
https://www.youtube.com/watch?v=Eqg8EmsGO2A&lc=UgxAzjY9HRd4FQrzWQF4AaABAg.9FoBd3SKM379HrtarJrlku
https://www.youtube.com/watch?v=Eqg8EmsGO2A&lc=UgxAzjY9HRd4FQrzWQF4AaABAg.9FoBd3SKM379HrtarJrlku
https://ilmastosi.fi/#puhujat
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/770610697227071/?comment_id=770620653892742&reply_comment_id=772480647040076&__cft__%5b0%5d=AZU26xCc3DOZcR79k4IsglyXpfvHX6cY4WfLbaJTKao4aDqpAitso4Rp3M45nYp531klKt82UvWYDTj0naYjOEesz-Iwbtjhy96wjWNWhf2vEickLRIbkCdLwXwV6ODqekhDlIZku9954x37cSX1aw3wTDPyl8a1e2nt62ToNZW6a-7uD1FGZL318SL7FWTZZkLefTYbVgxmAO53SjLIO8gNd1jmVtOWKEKiDjiSqQE76A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/770610697227071/?comment_id=770620653892742&reply_comment_id=772480647040076&__cft__%5b0%5d=AZU26xCc3DOZcR79k4IsglyXpfvHX6cY4WfLbaJTKao4aDqpAitso4Rp3M45nYp531klKt82UvWYDTj0naYjOEesz-Iwbtjhy96wjWNWhf2vEickLRIbkCdLwXwV6ODqekhDlIZku9954x37cSX1aw3wTDPyl8a1e2nt62ToNZW6a-7uD1FGZL318SL7FWTZZkLefTYbVgxmAO53SjLIO8gNd1jmVtOWKEKiDjiSqQE76A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland?sorting_setting=CHRONOLOGICAL
https://lustialab.com/data/pdf/puudelit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vRdT6NL3cv4&list=UUB30JPPmNNdUEto5Udh97Fw&ab_channel=PekkaKangas
https://www.youtube.com/watch?v=g6sGvlhYy5I&list=PLBN2QFUq2f9zagaS9x43pmp9WyJsaTHiI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OcH6m3P9G3o&list=PLBN2QFUq2f9zagaS9x43pmp9WyJsaTHiI&index=2
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
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40. Pekka Kangas Youtube Playlist 281220) 

Simo tekee erinomaisen tasokasta tiedettä ns. tieteellisen ilmastonmuutosmäärittelyn hengessä (viitteet 1 
ja 2), mistä iso kiitos hänelle! Helppoahan se on, kun on syvällisesti paneutunut ilmastotutkimuksiin, on 
tervehenkisesti skeptinen analyyseissään, osaa kysyä ja verkostoitunut, hallitsee tilastotiedettä, osaa katsoa 
datojen "sisälle" ja mikä huomionarvoista: hallitsee tutkijalle korvaamattoman tärkeän 
aikaperspektiiviosaamisen. Viimeksi mainittu on hämmentävän monen tutkijankin akilleenkantapää, ja 
samalla ilmastotieteenkin kompastuskivi.  

Tässä yhteydessä on hyvä todeta, että Simo – kuten meidän muidenkin Messukeskuksen luennoitsijoiden – 
esitysten lähtökohtana on ns. tieteellinen ilmastonmuutoksen määritelmä, jossa alailmakehän 
hiilidioksidipitoisuus on tasa-arvoisesti yksi muuttuja muiden joukossa analyyseissä ja mallinnuksissa. Emme 
siis laita sitä ”tikun nokkaan”, kuten ns. poliittisessa ilmastonmuutosmääritelmässä tehdään (Viite 3).  

”Viralliset ilmastonmuutosmääritelmät”:  

Viite 1: Määritelmien perusteet (Simo Ruohon mainio esitys Lappajärvellä 31.3.2019) 

Viite 2. Nykyinen versio vaaka- tai pystykuvana:  

Viite 3: CO2 ”tikun nokassa”:  

41. Tieteellinen nöyryys ja toistensa kunnioittaminen (Si2040 261220) 

Tuossa voi olla perää. Hyvän tieteenteon ja tiedettä edistävän 
keskustelun kirjoittamattomiin pelisääntöihin kuuluu se, että 
omiin tuloksiinsa ja luuloihinsa ei pidä "rakastua" niin, että niitä 
aletaan puolustaa henkeen ja vereen murskaten kaikki 
vastaantuleva kritiikki. Ilmastotutkimus on lukuisten 
tieteenalojen yhteispeliä. Yksittäinen aerosolitutkija voi vastata 
tieteellisesti vain omasta sektoristaan. On melko uhkarohkeaa 
lähteä seikkailemaan tieteenalalle, jos osaamisen perustaso on 
riittämätön.  

No toisaalta, ei se niin vaarallista ole, sillä toista mieltä 
oleminen ja rankkakin tieteellinen kritiikki ovat osa 
tieteentekemistä. Olennaista on, että pysytään tieteellisen 
metodin ja tieteellisen ilmastonmuutosmäärittelyn asettamissa 
raameissa (kuva).  

Luulo alailmakehän hiilidioksidin kaikkivoipaisuudesta keskeisimpänä ilmastoajurina on hyvä esimerkki siitä, 
kuinka sen varaan on rakennettu isolla rahalla valtavia pilvilinnoja. YK:n laati jopa oman ns. poliittisen 
ilmastonmuutosmääritelmän edistääkseen omia tarkoitusperiään.  

42. Keskiarvoistamisen kirous (IFT 251220) 

Nyt osui ytimeen: "Averaging the Averages".  

Käsittämätöntä, kuinka mittarilla mitattu havainto on menettänyt merkityksensä 
nykyilmastotutkimuksessa. Kun alkuperäinen vaihtelu siivotaan pois, mitä jääkään jäljelle? 

Tyypillinen esimerkki on ajallisesti epätarkkojen jäätikköproksien keskiarvoistaminen. Vaikeudet alkavat jo 
aika-akselilla tapahtuvista ajoitusvirheistä. Esimerkiksi jäätiköissä ajallinen mittausvirhe voi olla useiden 
satojen vuosien luokkaa, kun puhutaan tuhansien vuosien aikajänteistä (holoseeni). Kun näitä käytännössä 
jopa parinsadan vuoden ilmaston keskiarvoja vielä leivotaan lisää tasoittamalla erilaisin keskiarvoistuksin, 
vaihtelu lopulta häviää kokonaan.  

Kun sellaisen keskiarvoistamisen nykypäätä jatketaan vuodentarkoilla mittarilämpötiloilla, karuna 
lopputuloksena on lätkämaila. Mannilainen holoseenin lämpötilahistorian pois taikominen on tyypillinen 
kouluesimerkki asiasta.  

Puiden vuosilustot ovat toista maata, sillä ne ovat vuodentarkkoja. Jo yhdenkin vuoden mittausvirhe rikkoo 
vuodentarkan keskiarvoistamisen, sillä perättäisten vuosien minimi- ja maksimiarvot (lämmin kesä – kylmä 
kesä) sattuessa mittausvirheen vuoksi samalle vuodelle, ne kumoavat toisensa.  

Dendrokronologiassa puhutaan ristiinajoittamisesta (Cross-dating). Se on armottoman tarkka menetelmä 
paljastamaan ajoitusvirheet (tietenkin edellyttäen, että ilmastosignaali on riittävän kirkas). 

https://www.youtube.com/watch?v=Eqg8EmsGO2A&lc=UgxAzjY9HRd4FQrzWQF4AaABAg.9FoBd3SKM379HpK1U6yBTz
https://www.youtube.com/watch?v=Eqg8EmsGO2A&lc=UgxAzjY9HRd4FQrzWQF4AaABAg.9FoBd3SKM379HpK1U6yBTz
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutosterminologiaa.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cPdGE3j3PbDFUDdf42pChbCaYmE_dBEC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruUdp0jt3zZ0OefaG_scq1FiU0l3HxgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g69fCMRO97zR4beArPf6PjISKrS3WL3J/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3412906022151560/?comment_id=3422162961225866&reply_comment_id=3431480410294121&__cft__%5b0%5d=AZUaVDS-A956b9MgTp7JfrtfoI3B0yV79SPy1TsQCkpa4KhteJSvSI5cE55OnSBwLQJI_VKFMFeWq1XzaXquEUzbYgjJgJ74VIocmgkCcWRZp9HwGqS1QmLw6rERQxDbyNebPptxjQ0KaN28T2-Jr1QH&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3412906022151560/?comment_id=3422162961225866&reply_comment_id=3431480410294121&__cft__%5b0%5d=AZUaVDS-A956b9MgTp7JfrtfoI3B0yV79SPy1TsQCkpa4KhteJSvSI5cE55OnSBwLQJI_VKFMFeWq1XzaXquEUzbYgjJgJ74VIocmgkCcWRZp9HwGqS1QmLw6rERQxDbyNebPptxjQ0KaN28T2-Jr1QH&__tn__=R%5d-R
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/770610697227071/?comment_id=770620653892742&reply_comment_id=772480647040076&__cft__%5b0%5d=AZU26xCc3DOZcR79k4IsglyXpfvHX6cY4WfLbaJTKao4aDqpAitso4Rp3M45nYp531klKt82UvWYDTj0naYjOEesz-Iwbtjhy96wjWNWhf2vEickLRIbkCdLwXwV6ODqekhDlIZku9954x37cSX1aw3wTDPyl8a1e2nt62ToNZW6a-7uD1FGZL318SL7FWTZZkLefTYbVgxmAO53SjLIO8gNd1jmVtOWKEKiDjiSqQE76A&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/770610697227071/?comment_id=770620653892742&reply_comment_id=772480647040076&__cft__%5b0%5d=AZU26xCc3DOZcR79k4IsglyXpfvHX6cY4WfLbaJTKao4aDqpAitso4Rp3M45nYp531klKt82UvWYDTj0naYjOEesz-Iwbtjhy96wjWNWhf2vEickLRIbkCdLwXwV6ODqekhDlIZku9954x37cSX1aw3wTDPyl8a1e2nt62ToNZW6a-7uD1FGZL318SL7FWTZZkLefTYbVgxmAO53SjLIO8gNd1jmVtOWKEKiDjiSqQE76A&__tn__=R%5d-R
https://www.researchgate.net/publication/226004078_Archaeological_Tree-Ring_Dating_at_the_Millennium/figures?lo=1
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43. Ari Mononen (Mikko Paunio 231220) 

Hyvä puheenvuoro! Kyllähän netti on hyvä työväline tarpeeseen kuin 
tarpeeseen. Mutta oman selvittelytyön tuloksiaan kannattaa monelta 
suunnalta testailla. Muutaman yön yli nukkuminen alitajuntansa mukaan 
saamiseksi on aina hyödyllistä. Lopputulos kannattaa kuitenkin testata 
mikkopaunioilla ja muilla huippuasiantuntijoilla. Jos saa ystävällistä 
kritiikkiä (vaikkapa rivien välissä), ei muuta kuin lisää opiskelua!  

Parhaimmillaan voi käydä niinkin onnellisesti, että todella tulee 
keksineeksi jotain uutta!  

Tämä EU-ajattelukaavio on aina (oikein käytettynä) hyvä lähestymistapa, 
kun yritetään kehittää uutta ja hyödyntää sitä. 

Valitettavasti esitettyä kaunista ja innostavaa periaatetta myös tehokkaasti väärinkäytetään, kun tiedetään 
esimerkiksi, että verovaroistamme on helppoa nyhtää rahaa mitä kummallisimpiin tuottamattomiin 
"radikaaleihin innovaatioihin". Mistään tietämättömät hönöt hallitukset ovat innolla mukana näissä 
"projekteissa", joiden määrärahat lopulta kuluvat lähinnä kallispalkkaisten turhakkeiden tuloksettomien 
höpötysten kuittaamiseen (valitettavana esimerkkinä SITRA).  

Tosi surullista hyvien periaatteiden väärinkäyttöä! 

44. Avaruustutkimus (IF 221220) 

Kiitos mainiosta yhteenvedostasi! Noinhan se (mielestäni) menee. On mennyt iät ajat holoseenin aikana - ja 
aiemminkin - koska Aurinkokuntamme sisäiset vaikutukset kontrolloivat tapahtumia. Milankovicin kuviot jo 
toki pääpiirtein tiedämme, mutta tarjolla on paljon muutakin, vaikkapa Aurinkokunnan sisäisiin sykleihin 
liittyviä erityispiirteitä mm. gravitaatiovaikutussuhteisiin liittyen. 

Jos vain jaksamista riittää, suosittelen jatkamaan ydinasian - syklien alkuperän - selvittelyitä. Aihepiiristä on 
jo olemassa varsin hyvää alustavaa tutkimusta, mutta käsittääkseni asian suhteen ollaan kuitenkin vielä 
alkumatkassa. Minuakin kiinnostaa tämä osa tutkimustoimintaa. 

45. Tieteen ”huijariosasto” (IFT 221220) 

No jos ison palkkasi säilyttämisen vuoksi on oltava ison PT:n vuoksi ns. "agendahenkilö", eikä 
tieteellisessään osaamispuolessa ole hurrattavaa - no kenties jotain aerosoleissa, mutta niissäkin voi huijata 
mielin määrin suurta yleisöä, ja monia meistä tutkijoistakin - joten: not much to be done! (”ei paljoakaan 
tehtävissä”) 

IL:n tieteellisen johtajan "villat" mielestäni ovat valitettavan vähissä: hänellä on "meriitteinään" lähinnä 
suunsoittoa tarjolla tieteelliseksi osaamisekseen (viite: Twitter keskustelut ja Suomen kuvalehden älyvapaat 
möläyttelyt).  

Kun tutkijan taitojen elinehtona olevassa tilasto-osaamisessakaan ei hänellä näytä olevan juurikaan mitään 
tarjolla, on hänen osaamisensa minun silmissäni verrattavissa toiseen suunsoiton suureen sankariin herra 
Mikko Peehen. No koska näitä tieteen nimissä ”feikkaajia” maailmalla toki pitkän kansainvälisen 
kokemukseni perusteella riittää ihan kiusaksi saakka, joten siitä ei sen enempää.  

PS. Jottei kenenkään tarvitsisi vetää ”hernettä nenäänsä”, tarkennettakoon, että nämä ovat vain omia 
suorapuheisia ajatuksiani 43-vuotisen kriittisesti ajattelevan tutkijan kokemuksellani. :) 

46. Pientä ”adjustointiako”? (IFT 221220) 

Mitähän se herra tieteellinen ilmastojohtaja taasen höpisee? Kuva 15 IL:n 
kuukausitilastoista poimitussa kuvasarjassa 1900-2019: 
https://lustialab.com/data/clim/Suomi_118v_2018-12_temps.pdf 

Tietenkin tuo minimien katoaminen vuoden 2012 jälkeen muissa sarjoissa paitsi 
Sodankylässä ja Kaarasjoella ihmetyttää. Liekö "kynä" käynyt hiukan ”adjustoimassa”? :) 

47. Palaute Jyri Virmalaisen kommenttiin (SI2040 211220) 

Kiitos palautteestasi. Maaliin päästiin hiukan improvisoiden. No tulipahan kiireessä sanotuksi napakat 
loppusanat: "Vuonna 2040 on pirun kylmää, mutta muuten on maailmassa (ilmastossa) kaikki hyvin! Kiitos." 

48. ”Virallisen” ilmastotieteen valheellisuus (SI2040 201220) 

”Virallisen” ilmastotieteemme valheellisuus 

1. Näkemyksiä 

https://www.facebook.com/pekka.vainikka.5/posts/1596569747194104?comment_id=1596641907186888&__cft__%5b0%5d=AZVhQbfwWyUVJTcS3Ao0uazffhazulk_nqQOPZ61d8Sya_pqbpkVUx3v3VHslHuWpfHC7BM_WkSIKJJeBy3QumYHinR1ToIZtDmroKKCKppkL0PaqxSrEfw1Sh3q8WZ-7DMk7tuzyFJ5xlhNRaimqMGdqac4OJ8xGSPtLdQbR5-XJ7kuT37EE7zHO-X1Ls0rT8BY3N9hiGxBidEA8quF4OrJ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/pekka.vainikka.5/posts/1596569747194104?comment_id=1596641907186888&__cft__%5b0%5d=AZVhQbfwWyUVJTcS3Ao0uazffhazulk_nqQOPZ61d8Sya_pqbpkVUx3v3VHslHuWpfHC7BM_WkSIKJJeBy3QumYHinR1ToIZtDmroKKCKppkL0PaqxSrEfw1Sh3q8WZ-7DMk7tuzyFJ5xlhNRaimqMGdqac4OJ8xGSPtLdQbR5-XJ7kuT37EE7zHO-X1Ls0rT8BY3N9hiGxBidEA8quF4OrJ&__tn__=R%5d-R
https://lustialab.com/data/pdf/radinnov3.pdf
https://www.facebook.com/pekka.vainikka.5/posts/1596569747194104?comment_id=1596641907186888&__cft__%5b0%5d=AZVhQbfwWyUVJTcS3Ao0uazffhazulk_nqQOPZ61d8Sya_pqbpkVUx3v3VHslHuWpfHC7BM_WkSIKJJeBy3QumYHinR1ToIZtDmroKKCKppkL0PaqxSrEfw1Sh3q8WZ-7DMk7tuzyFJ5xlhNRaimqMGdqac4OJ8xGSPtLdQbR5-XJ7kuT37EE7zHO-X1Ls0rT8BY3N9hiGxBidEA8quF4OrJ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/pekka.vainikka.5/posts/1596569747194104?comment_id=1596641907186888&__cft__%5b0%5d=AZVhQbfwWyUVJTcS3Ao0uazffhazulk_nqQOPZ61d8Sya_pqbpkVUx3v3VHslHuWpfHC7BM_WkSIKJJeBy3QumYHinR1ToIZtDmroKKCKppkL0PaqxSrEfw1Sh3q8WZ-7DMk7tuzyFJ5xlhNRaimqMGdqac4OJ8xGSPtLdQbR5-XJ7kuT37EE7zHO-X1Ls0rT8BY3N9hiGxBidEA8quF4OrJ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/770672340554240/?comment_id=770867017201439&reply_comment_id=771246383830169&__cft__%5b0%5d=AZWugnTWYP0Oqj3iJSIoFOqmjJbiQlc27nxuOdTF2RiaSkCiEKnCLkES7bEnpftQS2SgB13RqxtrCzUGIrgrAU5n5yegv5BzbqzBQG1X10Y87rnoQrJNOpgyIOJjeZDSCr-ik1QabXHdwewrFtwAzu0-&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/770672340554240/?comment_id=770867017201439&reply_comment_id=771221743832633&__cft__%5b0%5d=AZW_ry-zhOBY5ac9fT6PuLwDFApAAr6cUM2vaHq5kWkRZ7KMvWim32RcyzRfTy3_O9JkneTZcgByo__5AKC4hZmTqMK87Mnxapprm0koUlsU5U3DRFterA1FMt4w6f5crmivHAu5n1ITtoW637K8MPzy863OzIgZ6-IPwzIoJnAS1mTV2gtPSteLmzvBz478eYM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3412906022151560/?comment_id=3413775738731255&reply_comment_id=3413948892047273&__cft__%5b0%5d=AZVwXW_LEVBgQuTX5uk56nnDfVDr8MegsqqW8fXF5ZGJ1YxF85qfIg4d3i-B-JXLXQ-MHmmQ0WSX-MFlXTGzZPOQPpYVR98YlwGL-RnWsu_bA-1QaymdGvRa7MKv7vTTlt7AAOUQTt-zGfI4J_5eE6Sa&__tn__=R%5d-R
https://m.facebook.com/watch/?v=2455840228057020&_rdr
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Tämä postaukseni liittyy Jyrki Itkosen mainiossa blogikirjoituksessa (Viite 1) 
mainitsemaan erääseen huomioon, jossa Ilmatieteen laitoksen 
tieteellinen johtaja Ari Laaksonen pilkkaa kansainvälistä lustotutkimusta 
tutkijalle todella oudoin sanoin (kuvakaappaus). 

Koska kyseessä on ilmastokeskustelun kannalta erikoinen kannanotto 
ilmastotieteellisen vaikuttajan taholta, on se hyvä ottaa laajemminkin 
esiin. 

Uskomatonta, kuinka hukassa onkaan tieteellinen johtaja Lapin 
metsänrajamännyn lustojen sisältämän ehkä maailman tarkimman 
proksidatan (Briffan mukaan) ilmastotiedon suhteen! Kannattaisi 
harrastaa muitakin lähteitä kuin pelkästään Sceptical Science-ryhmän 
pseudotieteellistä sivustoa! :) 

Noilla kuvakaappauksen väitteillään hän lunastaisi paikkansa 
valehtelijoiden klubissa! No ollaan kuitenkin armollisia; lieneekö 
kuitenkin syynä työnantajan toimeksianto ja lisukkeena ehkä perisuomalainen ammattikateus! :) 

2. Tieteellinen näkökulma 

Laaksosen kannattaisi tutustua esimerkiksi vuonna 1997 perustamaani Lustia.fi-tieteenalasivustoon, jos 
oikeasti mielii tietää enemmän kansainvälisestä lustotutkimuksesta ja sen alaryhmästä 
dendroklimatologiasta (vuosilustoihin perustuva ilmastotutkimus). 

Puulustojen tarkkuus näkyy ilmastossa korrelaationa mitattuna lustoleveyden suhteen vahvana kesä-
heinäkuun keskilämpötilan osalta, ja vielä vahvempana kesänaikaisen keskilämpötilan ja lustotiheyden 
osalta (Viite 2, kuva 10). Lisäksi kyseessä on vuodentarkkuus, mikä on todella ainutlaatuista proksien 
maailmassa! 

Lapin lustotutkimuksen holoseeni-ilmaston lämpötilavaihteluita koskevat tulokset on todennettu neljällä 
toisistaan poikkeavalla lähestymistavalla: puulustoleveydet, puulustotiheydet, Lapin metsänrajan 
siirtymiset ja norjalaisten erittäin ansiokkaat tippukivitutkimukset. 

Kruununa edellisten päälle on viides lähestymistapa, nimittäin Milankovicin kuuluisat ratakiertomallit (mm. 
viitteen 2 kuva 115): ne niittaavat tulokset yhteen pakettiin, josta voisi perustaa vaikkapa oman 
tieteenalansa! 

No siihen ei kuitenkaan ole tarvetta, koska nekin tulokset sisältyvät ilmastotodellisuuteen perustuvaan 
tieteentekoon, jonka yhteenvetoa tehtiin viimeksi Messukeskuksessa elokuussa 2020 Ilmastosi.fi-
tapaamisessa (viite 3). 

3. Taustatietoa 

Yritin tiivistää lustotutkimuksesta kertovaa 151 kuvan Lappajärven esitystäni (viite 2), mutta se jälleen 
kerran osoittautui hankalaksi, kun jokaiseen kuvaan liittyy oma lustotutkimukseen liittyvä sanomansa. 
Niinpä annan sen olla ennallaan. 

Minulla on meneillään vastaava projekti elokuussa 2020 pitämäni Messukeskusesitykseni pohjalta. Siitä 
enemmän tulevana vuonna pidettävän tapaamisen (missä se lieneekään) yhteydessä. :) 

Viite 1: Jyrki Itkosen arki-ilmastoon palauttava mainio blogikirjoitus:  

Viite 2: Lappajärven esitelmääni liittyvä kuvasarja.  

Viite 3: Suomalaisen ilmastotutkimuksen mädännäisyyden korjausprojekti ”Ilmastosi” 

49. Lämpötilamittausten luotettavuudesta (IF 191220) 

Pitkien mittaussarjojen mittausedellytysten säilyminen samana jo vuosikymmenienkin aikaskaalassa on 
haastavaa, koska mittausaseman ympäristössä kaiken aikaa tapahtuu monenlaisia muutoksia luonnon ja 
ihmisen toimesta. Missä on se ”taikuri”, joka pystyy antamaan korjausfunktion muuttuvien olosuhteiden 
huomioimiseksi mittauksissa vaikkapa ±0,1 asteen vuositarkkuudella? Vastaus: ei kukaan.  

IL:n eläkkeellä oleva tutkija Reijo Solantie kertoi 1980-luvun alussa siitä, miten saada vanhat pöntöt 
yhteismitallisiksi uusien kanssa. Ongelmana oli ratkaista, miten huomioida ympäristön vaikutus 
suuaukoltaan eri kokoisten pönttöjen mittaustulosten vertailukelpoisuus. Oli vain yksi keino laatia 
"korjausfunktio": hän itse menee paikan päälle aseman viereen, pyörähtää 360 astetta ja laatii korviensa 
välissä kokemukseensa perustuen korjauskertoimen. That's it! 

Lämpötilamittausten kokonaisvirheen määrittäminen on mahdoton yhtälö. Pitäisi vain uskoa, että 
todellinen mittaustuloksen tarkkuus on ± jotain jollain todennäköisyydellä ja että se on jotain muuta kun 
0,1 astetta, esimerkiksi ±2 astetta! 

https://jitkonen.fi/?p=781&fbclid=IwAR0uTpovHBDQeCLD0JZm94BH2KYcdRImqb5APOMf7EXw_3q6Y5uuA1gT1k8
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
file:///M:/DENDRO/___CC_Critical/Puudelit/(https:/ilmastosi.fi/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/766691494285658/?comment_id=767414957546645&reply_comment_id=767951434159664&__cft__%5b0%5d=AZVVFm1qdcU4qlS4DBzcpSp_ozA-o5fWBPhZ17z9ZSahWiCnl3BeivE7cle2m8WvftWhxOJGAbpIlg5pqu9DkROS0WF7vLX3uF33Z2vRP2jJ1dDVbrd-y43Mlvr2429Yexxvfv5M0b4PB_HT89DPU8yR2tNyDgr0Z54kYYGEqaLmfyrp7aIc2QYWfbn8AcGEzkySm09kK__mXtnDB82M6j8T0L-jJWnlK-nasAM0JGMywg&__tn__=R%5d-R
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No voihan tietysti erilaisin keinoin sumentaa tarkkuutta ja luoda grideihin (esim. 5 x 5 km ruudukkoihin) 
perustuvia keskiarvoistuksia. Mutta siltikään ei päästä ajan suhteen eroon alati muuttuvan menneisyyden 
aiheuttamista enemmän tai vähemmän systemaattisista virheistä. Tästä syystä pitkien mittaussarjojen 
kykyyn – ja niihin perustuvista ilmastomalleista puhumattakaan – kuvata mennyttä ilmastoa tulee 
suhtautua hyvin varauksellisesti. Sitä eivät esimerkiksi IPCC ja poliittinen päätöksenteko kuitenkaan tee: 
kaikki agendaa tukevat möläytyksethän menevät niillä tajuntaan kuin häkä! 

Olen yhä useammin miettinyt kriittisen ilmastotutkimuksen syväanalysoija Ilkka Monosen lausumaa 
kommenttia: ”Puulustojenkin lämpötilainformaatio on melkein luotettavampaa kuin tuunatut sarjat!” 
(paitsi viitteeksi, tähän yhteyteen sopinee tämäkin linkki. 

50.  Ilmastotulevaisuus ja yksillä korteilla pelaaminen (IF 191220) 

Toki olisi pitänyt ensiksi mainita ensiksi, että iImasto on perusluonteeltaan kaoottinen ilmiö. Niinpä edellä 
kuvattu kertoo vain kaoottisten tapahtumien välissä olevista ilmaston mahdollisista vaihtelurakenteista, 
jotka voivat olla jonkin aikaa hyvinkin säännönmukaisia.  

Koska seuraava iso muutos voi tapahtua jo huomenna eikä vasta 1000 vuoden kuluttua, on politiikassa 
suurta pöljyyttä ja edesvastuutonta toimintaa pelata yksillä korteilla kuten nyt tehdään.  

51. Agendatutkimukset (IF 191220) 

Ilmasto vaihtelee luontaisesti eri pituisissa jaksoissa ja pääasiassa syklisesti. Toki ilmasto voi muuttua 
luontaisestikin, esimerkiksi seuraavilla tavoilla: Kuva / Eronen 1991, s. 236.  

Paperilla tapahtuvasta ilmastonmuutoksesta on tullut poliittisen ilmastonmuutosmäärittelyn hengen 
mukaisesti oma "taiteenlajinsa", joka antaa tutkijoille, poliitikoille yms. tahoille hulvattoman 
mahdollisuuden lisätä omia versioitaan kulloistenkin agendojensa nimissä luontaisen vaihtelun päälle ja/tai 
niitä keskenään soppevasti sekoittaen.  

52. Beck ja kemialliset CO2-mittaukset (SI2040 151220) 

Beckin CO2-tutkimukset tarjoavat erilaisen 
käsityksen viimeisen parinsadan vuoden 
alailmakehän CO2-historiasta. CO2 on siinä kuvassa 
vaihdellut edestakaisin lämpötilavaihteluiden 
rytmissä, toisin kuin alati kohoava käytössä oleva 
IPCC-CO2.  

IPCC-ideologit hylkäsivät nämä analyyttisen kemian 
standardimenetelmillä tehdyt mittaukset muka 
virheellisinä, koska ne eivät sattuneet tukemaan 
fossiilisten polttoaineiden aiheuttamaksi päätettyä 
alati kasvavaa CO2-agendaa (Viite 1, sivu 2). 

Jos vaihtelevat CO2-pitoisuudet pitävät paikkansa, 
nykyinenkin CO2-pitoisuus voisi olla esimerkiksi 100 
vuoden tasoituksella (1950-2050) luokkaa 340 ppm 
kuten jaksolla 1850-1950. Nykyinen nouseva CO2-
pitoisuus olisi siis tässä asetelmassa osa nousevaa trendiä, joka vaihtuu laskuksi huippuvaiheen jälkeen. 
Näin ollen se voi pudota jopa 300 ppm:n lähelle ilmastosyklin viileimmässä vaiheessa joskus 
vuosikymmenien kuluttua samaan tapaan tapahtui jaksolla 1850-1950. No tämä tietenkin on villiä 
spekulaatiota! :) 

Mutta liekö tässäkään asiassa savua ilman tulta. Beckin ja kumppaniensa tutkimukset ovat puhuttivat 
tiedepiirejä todella paljon, kunnes kritiikki vaiennettiin. Mutta pinnan alla edelleenkin kytee elää. Eräs 
kriitikko kirjoittikin vuonna 2007: “Aikamme suurin tiedeskandaali” (ks. viiteluettelosta, viite 2). 

Viite 1: 180 years accurate CO2 air gas analysis by chemical methods (short version). 

Viite 2: CO2-kriittistä tutkimusta 

53. Ilmastofoorumi (IF 151220) 

Ehkä pikkasen asian vierestä, mutta menköön - Simon kommenttiin liittyen! 

Kiitos Simo, Pekka ja Ossi - ja toki me kaikki muut asiaa parhaamme mukaan edistävät - menipä tämä 
homma tämänkertaisen 50 000-tavoitteen osalta syteen tai saveen, olemme entistä painokkaammin 
ilmoittaneet, että "Hei, me ollaan olemassa, kuunnelkaa meitä!" 

Vuosien vieriessä, ollessamme järjestelmällisesti sitkeitä ja luottaessamme ilmaston perinteisten 
luontaisten monituhatvuotisten vaihteluiden rytmeihin, ilmasto todennäköisesti tulee toimimaan 
kertomallamme tavalla. 

https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952?comment_id=2732348623551981&reply_comment_id=469562337298016&__cft__%5b0%5d=AZX6gOGI2jOEa9PpcEnKP6s5NeoZlXbq5h7FnjEvLV97mtDvsSCTgZG6QdDqUzLMwk2q4avuMYVaVcrcwtzE2aTQwYZp3s03iuIPzsen83dEFcQmHEQznohgtuEXy3F8tKY&__tn__=R%5d-R)
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157980820197725/?comment_id=10157981253797725&reply_comment_id=10157981689322725&__cft__%5b0%5d=AZX2dMGRb7IAOIO-o-9aBaa_uYkiggfjZO7B8rX87TFXL_NBAsUV0zlDfdJz8dElHya51HxfsQEYx-m9Sgc8hv9n13cllN5SBfv1j3aD5nZWVMvy2ol8DMz1E3GIIlkauoLq6BoQ6acJvOqNhCWxkPCi&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157980820197725/?comment_id=10157981253797725&__cft__%5b0%5d=AZVwdOWF8ls8E8SjCP2iYQoxOOH6U1VOddyECu2QPWdYxzUinjwqFLtB_VplljMAF229TxZ6frTMF6skPmxRWANw-4tlC7hiJ7Yg6G5DbY6yDo0wsaB9VFoXhWsA6CEJcf7MwcB6ISNfjFyKJKUFKI2Us0ov_qaPcNOufP-6t5YQoESpMMFjmRBJFzFDSMnt3V8&__tn__=R%5d-R
https://drive.google.com/file/d/1_rBKU4xzHCq7nMxQSXM1I1Iccv9kIwFr/view?usp=sharing
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3400530523389110/?__cft__%5b0%5d=AZWwSAxOD_DPrpW-ylBFzhJs5ENfrvpD9xMasqQZfccXQkxp25r8Vmne9NB2SugKBFQMwCekdR36Ia4SwGD5C1D8axpaP1h_yETGSgxzW-JPMObWKR7F_ie5DGpKqCQL5cU2vFkAFcB91zQbXWMp9oax&__tn__=%2CO%2CP-R
https://drive.google.com/file/d/1bVTYv5zuXQHkV7yV_tg-zPeFkL_yJa5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KKbFQnpHnx4dXl6a_JzVNwaeQMKWldcA?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157969097737725/?comment_id=10157971409077725&__cft__%5b0%5d=AZXpKCQHKOrs-2qP2ZbxU4rQVcGDTJI7s-zvHH5JH1pNcgFD7M-YwLNimv3OdZs_5aWcDWschHENTIth5Ob98BvKaGMOHo9PWSk0M3e8S7mLCIXsNqz91tXE3qWeNvv91mTjOUEmIezByuzOP5kqdd4E&__tn__=R%5d-R
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Hienoa, että meillä on tämä asiallinen foorumimme useampine alaryhmineen. Tästä on hyvä jatkaa, kun 
keskustelu lisäksi kulkee asialinjalla. Siitä erityiskiitos aktiiviselle ja taitavalle moderoinnillemme!  

54. Turhakerahoitusta (IF 141220) 

Kuten ABBA laulaa: "Money, money, money", toki köyhemmän toiveiden äänenpainolla - mutta toisaalta 
erittäin symbolisesti. Kyllä "Money money money" näitä yhteiskunnan nyky"pullasorsa"turhakkeita 
kannustaa niin vietävästi! Hoh-hoijaa ...  

55. Tieto muiden varassa (Ari Mononen 141220) 

Kyllä se noin taitaa mennä - kun oma osaaminen puuttuu ja on muiden uskottelun varassa. 

56. Välimeren tyhjentyminen (Harri Markoff 141220) 

Anssi Korhonen Periaatteessa mahdollista, joskin liian pieni tekijä kyseessä. Välimeren tyhjentymisellä sen 
sijaan voisi olla jotain vaikutusta! 

57. ”Vesi suljahtaisi kaivoon” (Eero Kuusela 141220) 

Tämä oli hieno teko! Tapahtuipa niin tai näin, heidänkin tietoisuuttaan ja epäilyksensä kehittävää polkua 
pitää avata, jotta kaikki asiat eivät heidän päässään suljahtaisi kuin kaadettu vesiämpärillinen kaivoon! 

58. Punahilkka ja iso paha susi (Ari Mononen 141220)  

Ilmastomanipuloijat ovat ottaneet erilaisiin aikaresoluutioihin perustuvat valehtelevat lätkämailat 
yleiskikkailutyövälineekseen minkä tahansa katastrofaalista muutosta perustelevan väittämänsä tueksi. Ja 
joka kerta ne sulavat tilastotieteelliseen mahdottomuuteen, nyt myös tässä CO2-käyrän tapauksessa. 

Pakko sanoa, että "ilmastotieteen" taso on romahtanut kansakoulutasolle - jos sillekään: kysehän alkaa olla 
uskonnollisista riiteistä. Surullista, että päätöksentekokoneisto on joko tietämättömyyttään tai 
tarkoitushakuisuuttaan kuittaamassa ahneiden taskuun valtioiden varallisuutta.  

Oikein tyylipuhdasta "Susihukka- Punahilkka"-tarinointia. Surullista vain, että hallituksemme - Suomen 
ilmastopaneelin ja Ilmatieteen laitoksen tuella - ovat asettuneet Punahilkan rooliin! :( 

59.  Ari Mononen/Nykyilmaston suhteellinen CO2-pitoisuus (Ari Mononen 141220) 

Juuri näin! Jos lasketaan vaikkapa viimeisten 200 vuoden CO2-keskiarvo, saadaan proksit ja mittausarvot 
paremmin yhteismitallisiksi. Nyt ei siis olla lähelläkään pitkän aikavälin tasoa 415 ppm, vaan karkeasti 
arvioiden ehkä tasolla 310 ppm! Ei siis tässäkään asiassa mitään ihmeellistä meneillään! 

Kun näin härskisti verrataan täysin eri resoluutiotasolla olevia proksimittauksia ja instrumentaalimittauksia, 
on kyseessä joko tarkoituksellinen harhaanjohtaminen (huijaus) tai tutkijoiden heikko ammattitaito. En 
tässä tapauksessa usko jälkimmäiseen, joten agendahommiksi taitaa mennä... 

60. Lapin multiproksitutkimus (SI2040 121220) 

Olen kommentoinut asiaa mm. tässä kommentissani. Koska se ei näy kaikille, ohessa tekstikopio: 

- - - 

Luonnontiedettä ymmärtävät viisaat tutkijamme kulkevat ymmärtääkseni vähintäänkin vierekkäisiä polkuja 
CO2-ilmastotodellisuudessa. Yhdistämällä synergiaa he voivat löytää uusiakin toisiaan tukevia näkökulmia, 
mikä osaltaan lisäisi tutkimustensa vaikuttavuutta ja tunnettuutta. Menetelmällisten erojen tarkempi 
analyysi voi tarjota oivallisen tavan löytää syventävää tietoa CO2:n ja lämpötilan välisistä yhteyksistä. 

Hyvä esimerkki vierekkäisillä poluilla kulkemisen synergiasta on yhtenevät tulokset neljällä toisistaan 
riippumattomalla menetelmällä tehdyillä holoseeni-ilmaston lämpötilamallinnuksilla: 

1) Lapin metsänrajamännyn lustot (Eronen ym. 1996-2020); 
2) männyn metsänrajan liikkeet (Kultti ym. 2006); 
3) norjalaisten multiproksitutkimukset (Lilleåren ym. 2013) ja 
4) Milankovicin mallit (kuva ohessa). 
 
Lisäksi holoseenin keskilämpötilavaihteluiden tarkastelu osoitti, että alailmakehän CO2-pitoisuuden ja 
holoseenin lämpötilavaihtelut kulkevat omia ristikkäisiä polkujaan. Niiden välinen viimeisten parinsadan 
vuoden korkea korrelaatio on yhtä totta kuin jäätelönsyönnin ja hukkumisen välinen näennäiskorrelaatio! 
     No tottahan se tavallaan on, mutta molempien taustatekijänä ja selittäjänä on kesä ja Auringon lämpö. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157971065327725/?comment_id=10157971230797725&reply_comment_id=10157971336732725&__cft__%5b0%5d=AZVqHcnK8oj-z6CnIqc-sgxbupx-G2e0RYLczeLInUtql0QAbB_NWgvddY4C0DPOPSj0J86sZvEHQyNvSQV2MHvuEnmk2UQnjjMC0ioVefDz6ZAqnurzZpkP0MVGaIkWJ6QrYXvqUZhIYGYbNJ9O2t56Ki_jMlUSdv91YoZMlDKzZLaZsMBFiOFlA_WjVK1Iht4&__tn__=R%5d-R
https://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0&ab_channel=AbbaVEVO
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2870428036555886&id=100007661537178&comment_id=2870469169885106&reply_comment_id=2870945853170771&__cft__%5b0%5d=AZVgbX4NtpZbcvdcHXQKt7LUMk31L87VpBDkO-lToYnK33c1QwPNU4po-W58sOcKdzUcyTMtRg6TXNK7bdfiJpLLrH4Pke9CzdJYETlNkcT0mOtSAGjnTMjoTb9njVlDVko&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1371220523224259&id=100010089723406&comment_id=1371237093222602&reply_comment_id=1371280226551622&__cft__%5b0%5d=AZUhmDhUfUStoU1ffnDW-X_fDxRWGP30OwlB0Gy83DEFTiPt1f5boPToNiWAT_4FACEIuIdKwTReWxSynFujCX81yxNgDxkQy_MLccldtkQA6SRi-3crpjLwzPsypxdAOkeJBpZbSu3GQZGL4BZncAxf&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3336639749778188/?__cft__%5b0%5d=AZWV3sZVcOYF2P7K-B11iBv8u5jPw1AZWXziKxvnKyjjJCYut0zKUd4I95zqpUFGeUj2BbRmQ5glldUFxo5GVge9N4d9JZJeqRn1kBIYrJO1vB3K-uSRr8F8nslsl5bgB_x03fZtxt1MlHoed6vfo8t9&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/eero.kuusela.5836/posts/205210707802759?comment_id=206301614360335&__cft__%5b0%5d=AZXvgTPAzTqTsQV1cy1DFMJB_4BJgjoIQDYH7rW6__EaMghUOyiROG7p5dhezL7OapkdieTX2qZJSrRbnfYG6E3EFyXZSwKse1P9tqKvxGz2pg2MsIS-l8-bsAblxS454t0&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2870428036555886&id=100007661537178&comment_id=2870469169885106&reply_comment_id=2870919746506715&__cft__%5b0%5d=AZWWdGjgwlEakvuF6QgKuIioi6q3jNWrWay7K1uLnUZN2yFDQWbLZwmVPR8DJoXUUo-5pZzJBlEKqEMpEVdJO2RtfVuLS8u6cggodBG87h9nsSTwfJLgqZl5FMNuc32ZLRA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2870428036555886&id=100007661537178&comment_id=2870469169885106&reply_comment_id=2870756099856413&__cft__%5b0%5d=AZVYRllw-WSr2tDnTAC3KhyDDEYBGhKzHccUs7OAy897-UPGFuyN7HnB81HEvl0xYEzaqDTZrrQ7mgDB7iQAqMk9VmG_9VVBxDz5mZPII6DElC4570KdJCPHTi1lhI8GLG8&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3275282242580606/?comment_id=3275320039243493&reply_comment_id=3275567872552043
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3390520087723487/?comment_id=3393836040725225&reply_comment_id=3394156280693201&__cft__%5b0%5d=AZVegQ9_xNcPalNjaKE5LpRG3G0LD4jwCECxB0GNME31N6eGWLuKMvIo38j7e4ODt-Y3M__2OGlWJce6q2Av2J5fxCb5_rAdZ2qwFW6OlJsX43ZfynJCxLSKB5pEZTLGKJkTTSg4mD9nYpcfNZ830-GYzYkfIlVGHL0vx-szvjiRLA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/695824341372374/?comment_id=695905361364272&reply_comment_id=696767337944741
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Näennäisyys viimeisten 200 vuoden osalta selittyy pienestä jääkaudesta toipumisen nousevalla lämpötilalla, 
mikä vain sattui tapahtumaan samanaikaisesti CO2-nousun kanssa. Kun tämä tärkeä tekijä huomioidaan, 
hiilidioksidille jää korkeintaan rippeiden verran selitysosuutta lämpötilavaihteluiden selittämisessä. 

Aiheesta yksityiskohtaisemmin Lappajärven ilmastoseminaarin (2019) kuvasarjassani. 

Luku 6.1: kuvat 108-114, luku 6.5: kuvat 127-133. 

Kuvassa 129 esitetään CO2:n ja vuoden keskilämpötilan eri suuntiin kulkeva trendi ja kuvassa 130 niiden 
näennäiskorrelaatio. 

PS. Jos et vielä ole tutustunut 151 kuvaa sisältävään lustotutkimuksen maailmaan, varaa hiukan aikaa siihen 
tutustumiseen! 

61. Epäilys ja alitajunta (SI2040 121220) 

Taito epäillä ja kiinnostus ottaa selvää asioista tuntuu kovin monella tyrehtyneen ensimmäiseen tarjolla 
olevaan vaihtoehtoon. Juuri nämä ensimmäisenä silmiin sattuvat vaihtoehdot ovat propagandakoneiston 
kärkeen nostamia. Pitäisi olla viitseliäisyyttä mennä pintaa syvemmälle ja sen jälkeen kartoittaa, mitä 
asiasta tiedetään. Lopuksi on pantava omat aivot työstämään päätelmä ja alistettava se tietoisesti jatkuvan 
epäilyksen prosessiin, jolloin saadaan alitajunta mukaan prosessoimaan asiaa. Kuinka ollakaan, jonain 
aamuna herätessään saattaa kokea valaistuneensa asiansa suhteen!  

Koska asiaansa vihkiytynyt tutkija joutuu menemään vielä pidemmälle, on oltava "naimisissa" 
työvälineidensä epäilyksen ja alitajuntansa kanssa. Se tietää pitkää työpäivää ... :) 

62. Pakottaminen (SI2040 121220) 

Pidin hänen itsenäisyyspäivän ja itsenäisyytemme arvostamisesta.  

Ihmisoikeuskysymykset ovat aina tärkeä asia. Aktivisteilla, kuten hänellä, ajatukset tietysti ovat 
painokkaampia, koska he tietävät meikäläistä enemmän maailmassa vallitsevasta 
epäoikeudenmukaisuudesta.  

Mielestäni ihan hyvä puheenvuoro, joskin hiukan mustavalkoisesti esitettynä. "Totuus" harvoin on 
mustavalkoinen, koska jokaiseen asiaan liittyy monenlaisia näkökulmia. Maskeista ja rokotuksista olisi 
kannattanut puhua maltillisemmin, sillä silläkin mitalilla on kaksi puolta. Valitettavasti toiselle puolelle 
pakkaa kertymään myös paniikkinappuloiden painelua milloin milläkin perusteella. 

Kun asiaan on kytkeytyneenä myös maailmanlaajuisten organisaatioiden (YK, WHO, WMO jne.) "pelin 
politiikka", ja sen sanansaattajina muun muassa kansalliset hallitukset ja valtamedia, ollaankin isomman 
laivan kyydissä. Varmasti siinä joukossa on niitäkin, jotka kääntävät kaikki kivet hamutessaan uutta 
maailmanjärjestystä (NWO). Pakottaminen ja valehteleminen (propaganda) ovat oivia työvälineitä niissä 
pyrkimyksissä. Ihmistä syyllistävä ilmastokeskustelu (YK:n lanseeraama AGW-agenda) kuuluu samaan 
”työkalupakkiin”.  

Pakottaminen tietysti on aina vastenmielistä. Toisaalta ääretön vapauskaan ei aina kuitenkaan ole paras 
ratkaisu kuten videossa korostetaan. Päätöksentekijän on osattava määritellä, missä pakottamisen raja 
milloinkin kulkee. Jos asiaan kytkeytyy myös poliittisia kytkentöjä kieroine päämäärineen, kuten pelätään, 
se on ikävämpi juttu. 

63. Tyhmentyminen Pisa (SI2040 111220) 

 Olen useaan kertaan pohdiskellut, onko Suomen päätöksenteko nuorten päättäjien myötä todellakin 
tyhmentynyt osaamattomuuden vuoksi. Pisatutkimukset ikävä kyllä ovat aika paljastavia (Kuva). Aiemmin 
etenimme "Tiedon portailla"ja parhaat tieteellisesti varmistetut tulokset saivat kunniapaikan tiedon 
hierarkiassa. Nyt tuntuu, että kehitys etenee kokonaan päinvastaiseen suuntaan, jossa mitä pöljimmät 
ajatukset saavat kunniapaikan muka "radikaaleina innovaatioina".  

Hoh-hoijaa muun muassa Sitra ja muut verovaroja tuhlailevat "Älyvälkyt"-organisaatiot. :( 

64. Vetoomus (SI2040 111220) 

Hyvä fb-ystäväni: pyydän sinua osallistumaan talkoisiin tervehdyttämään suomalaista ilmastoajattelua ja 
omien verovarojemme järkevämpään suuntaamiseen. 

Nyt meitä (ihmistä) syyllistetään ilmaston luontaisten vaihteluiden aiheuttamista muutamien 
vuosikymmenien aikajänteillä tapahtuvista parin-kolmen asteen haarukassa näkyvistä lämpötilavaihteluista. 
Syyllistäminen on aiheetonta, sillä samat vaihtelut ovat vaikuttaneet koko nykyisen jääkausien välisen noin 
11500 vuoden pituisen ajan (holoseeni).  

Puhtaan ilman likaaminen ja roskittaminen ei liity edelliseen. Sen suhteen itsekin olen jyrkkä, sillä en 
hyväksy edes roskien heittelyä maahan. Kertokoon se, mitä ajattelen yleisemminkin paikallisilmastomme 
suojelusta, jonka puolesta on tehtävä kaikki se voitava, mikä voidaan kohtuullisin kustannuksin järjestää. 

https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3390520087723487/?comment_id=3390576071051222&reply_comment_id=3392938300814999&__cft__%5b0%5d=AZXlIW_T_N_rlAiMZp2e4q3oXFEAUw92ZjviJoHIAHoExP6ag9PnlkEn0Kcm-9-SySFrPTPOt5i2V7ryYmtIipnJUfAkc2xprwbmmT3ih4Lk-CoywhQymDe-vDxHgb4IPfWOPFH7TAPF6WrFsIuIp7sc7Ph3hEFt6Rqp5KM8zAbBkw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3384895598285936/?comment_id=3386144301494399&reply_comment_id=3391532524288910&__cft__%5b0%5d=AZVFIfEOvyWOMu-rS0Hz3QHWiKU7lfaPU_-WtIb2sduHehEv0RvCB5tuZQfMWKW3nYNtzSMkBmYc6kAnwSXdob9kjzRMwVXPMi6f8VBtjjjt8Zb6EQdl_v4Aah03GffHKxachv1sYZX0maIUx5PWpmGvIDcBmd5CX_UIV03swUneU6JADZMztsKxHz72pLBZMJZXN466cbmk5wdtQmjv3OAB&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3390520087723487/?comment_id=3390576071051222&reply_comment_id=3390676324374530&__cft__%5b0%5d=AZXdAYi3VqrOjZBBS7jkrejWVH767KpPmhMhP06YSnMJ_v8WkIr8j8FdLDYkDetVbPMvp8YwusrKodnvDH9hEnNADwaQbLp9xCHtCAfrv5dhJScTpuGMvSDEOY7Q0ui-HlB-ddSkl_bTbhH_DRyV1ZdGyBs4JSc_cWXliFFQ-Edg0A&__tn__=R%5d-R
https://lustialab.com/data/pdf/radinnov3.pdf
https://www.facebook.com/matimon1/posts/3782142231808242?__cft__%5b0%5d=AZUojXw61ULAbwgkPEL_UmzYnDV2oI8BrxeJOr86kkROYb-q-V1UVgMEp3bkJbO6IpjW_FbrmgT4gRa62ZqUMDhZSmuhJ-WiigRB4daO5OM7uerTqKYn_XkdsVKrvQZ5jcA&__tn__=%2CO%2CP-R
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Sitä paitsi siihen ei tarvitse edes hintalappua kiinnittää: kysehän on meidän jokaisen 
kansalaisvelvollisuudesta!  

Mennäkseni takaisin perin kummalliseen käsitteeseen ”ilmastonmuutos” - joka on Maapallonkin 
ilmastohistoriassa aika harvinainen ilmiö, palaan meitä kansalaisia lähemmin koskettavaan asiaan. Jos 
asiaan liittyvä tieteellinen näkökulma ei ole tuttu, pyydän tutustumaan vuodentakaiseen Lappajärven 
ilmastoseminaarin kansantajuiseen esitykseeni (Linkki 1) siitä, mitä pohjoisen pallonpuoliskon ilmastossa on 
oikeasti tapahtunut vuosituhansien saatossa. Erityisesti kuvasarjan loppupuolella (luvut 5 ja 6, kuvat 98-
133) kerron, missä tällä hetkellä ilmastossa oikeasti (toisinkuin on annettu ymmärtää) mennään.  

Olen lukuisissa esiintymistilaisuuksissani rauhoitellut kuulijoita, että nykyilmastossa ei kerta kaikkiaan ole 
meneillään mitään erikoista – vain luontaista vuosikymmenien välillä tapahtuvaa parin-kolmen asteen 
haarukassa tapahtuvaa keskilämpötilan vaihtelua. No toki sentään jotain: liitän oheen esitykseni kuvan 129, 
josta näkee muun muassa, että ilmasto meidän korkeuksillamme - ja itse asiassa pohjoisella 
pallonpuoliskolla - on viilentynyt useilla asteilla vuosituhansien saatossa. Sama viileneminen noin 0,30 … 
0,35 asteella vuosituhattahdilla tullee jatkumaan vielä ainakin kolmen vuosituhannen ajan (kuva 132 
esityksessäni). 

Hallituksemme Suomen Ilmastopaneelin tukemana luulee, että ilmasto lämpenee astetolkulla 
lähivuosikymmeninä, jolla perusteella on takavarikoimassa lähes kaiken varallisuutemme ”aaveiden 
metsästämiseen”.  

Koska itse luotan meidän kansalaisten tervejärkisyyteen, vetoan teihin, että kävisitte allekirjoittamassa 
vetoomusadressin paremman ilmastoymmärryksen puolesta. Jos sellainen korjausliike pääsisi 
tapahtumaan, voitaisiin verovarojamme jälleen kohdistaa sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan, kuten 
terveydenhoitoon ja uusien työpaikkojen luomiseen niin, että yhä useampi taloudellisessa ahdingossa 
elävästä perheestä ja yksinäisestä voisivat jälleen nauttia ilman ahdistuneisuutta elämästään. Siksi 
allekirjoituksesi on koko Suomen hyvinvoinnin tulevaisuudelle tärkeä. 

PYYDÄN JAKAMAAN adressia (Linkki 2) ja tätäkin viestiäni viestiä ystäväpiirillesi ja muillekin yhteyksillesi, 
jotta mahdollisimman moni voisi harkita osallistumistaan adressiin. 

Jos ilmastoasiat enemmän kiinnostavat, voit aloittaa vaikkapa ylläpitämältäni Suomen ilmasto 2040-
sivustolta: https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland. Sen sisältöön voi tutustua kaikessa rauhassa. 
Jos haluaa kommentoida, sitten pitäisi rekisteröityä. Kiitos, jos jaksoit lukea loppuun saakka!   

Linkki 1. Lappajärven ilmastoseminaarin esitykseni 30.3.2019: https://lustialab.com/.../Lappajarvi_mt... 

Linkki 2. Allekirjoitusadressi  

65. Antero Järvinen kritiikki (SI2040 101220) 

Professori Antero Järvisen syväluotaava kirjoitus tieteentekijöiden ahdingosta Tieteessä tapahtuu-
julkaisussa vuonna 2016. 

Tuolloin oltiin suohon uponneita "vain" lantioita myöten. Nyt on vajottu lisää, aina olkapäitä myöten niin, 
että voimme sentään vielä käsillämme viittoa apua. Mutta jos nykyinen poliittinen suuntaus jatkuu, pian 
koittaa sekin aika, jolloin kriittinen ajattelu kriminalisoidaan ja meikäläiset heitetään virumaan kaltereiden 
taakse suurina ajatusrikollisina.  

Voi vain päivitellä ja ihmetellä sitä, miksi suomalainen päätöksenteko vuosi vuodelta tyhmentyy 
tyhmentymistään. Miksi ollaan epäonnistuttu näin surkealla tavalla? 

66. Risto Jääskeläinen ja Roskasaitti-blogi (IF xxxx) 

Kiitos Risto ansiokkaista jääkausitarkasteluistasi. On arvokasta, että tuot blogisi helmiä nähtäväksi myös 
Ilmastofoorumin keskusteluissa. Sinulla on paljon annettavaa porukalle, olethan julkaissut huikeat 1032 
blogijulkaisua vuodesta 2013 alkaen! Sinua voisi kutsua eläväksi ilmastoarkistoksi. :) Toivottavasti kaivelet 
enenevässä määrin vahvasti tieteellispainotteisia arkistojasi ryhmämme keskusteluiden rikastuttamiseksi.  

Olet myös hyvä esimerkki meistä vuosikaudet/vuosikymmenet ilmastoasioita seuranneista valveutuneista 
kansalaisista, jotka olemme panneet päämme pantiksi asiallisen ilmastokeskusteluilmapiirin luomiseksi. 
Kuten tiedämme, se ei suinkaan ole helppoa. Arvostan sitä, että ammattiemme kirjo muodostaa melkoisen 
läpileikkauksen kansakunnassa, mikä sopii mainiosti monitieteiselle ilmastotutkimukselle.  

Hieno asia on myös se, että pystymme ryhmässämme rauhalliseen pohdiskelevaan keskusteluun, mikä 
taitaa olla melko harvinaista vellovassa ilmastokeskustelun kohinassa.  

- - - 

Vähän tiedettäkin tähän puheenvuoroon. :) 

Lilleåren ym. 2012) tekivät uraauurtavan työn kartoittaessaan holoseenihistoriaa mm. tippukivi-prokseja 
analysoimalla (Linkki 1). Innostuin heidän tutkimuksistaan enemmänkin, sillä heidän tuloksensa 
skandinaavisen holoseeni-ilmaston lämpötilatulkinnoista olivat hyvin samansuuntaisia omien tulostemme 
kanssa. Siitä tulikin melkoinen ahaa-elämysten ”flow”-tila, kun huomasimme, että Lapin metsänrajamännyn 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157960297722725/?__cft__%5b0%5d=AZVWWK6Ep10k-n-3p-P_iofJXbf85n81K_WaNxdRqYDGxSoGpW4WMozmq9ocZUcK5BIgYHXAC8snM5Nb50q6z-xhNmtxF1JbOOIJIVq9OYe_9WF-oJlHOfZtcprq2SMK-HmqWzf4t21DTLygLK3URWYmud1Cf4F3gfxoYoEPvSx9n0mKNXcHhoGxBBnxgTtsZy0&__tn__=%2CO%2CP-y-R.
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3387790527996443/?__cft__%5b0%5d=AZXeDdIQmi6tknYdMVOZ3Qf3RnQxx9ASPLkpp2PrWmn-_D9z8HN3NhQjZtVnKINpBfVGJYbNecTydH_oOsl5wmiJaPE3X74CMXAcPln6MuQSowgxSCX4o1k647suEzJis5DwTCCyw5FKx6xrOsx60bqAk6sReVi0Il7wI7ocFCRTLA&__tn__=%2CO%2CP-R
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levinneisyystieto ja lustoista saatava suomalais-saksalainen monimuuttujatieto vahvistivat norjalaisten 
holoseeni-ilmastoa koskevia keskilämpötilamallinnuksia. Kun tämä kaikki lisäksi sopi Milankovicin Maan 
ratakiertoon liittyviä lämpötilavaikutuksiin, paketti oli valmis moninkertaisesti varmistettuna! (Linkki 2). 

Linkki 1: Lilleåren ym. (2012) tutkimuksen tarkastelua:  

Linkki 2: Rinnakkaiset tutkimuspolut johtivat samaan lopputulokseen  

67. Punkarin pölötykset keskusteluosiossa (ROSKASAITTI 031018) 

1. "Ilmastonmuutoksen tutkijan" tieteestä etääntynyt argumentointi, jossa Skeptical Sciencen tyyliin 
muutetaan niin tarvittaessa musta valkoiseksi ja päin vastoin, kannattaa jättää sille kuuluvaan arvoonsa. 

2. Kollegoiden järjestelmällinen ja perusteeton mollaaminen viittaa esittäjänsä vaatimattomaan taitoon 
käydä asiallista ja kohteliasta tieteellistä keskustelua.  

3. Vanhaa sanontaa hiukan mukaillen: tieteessäkin karavaani kulkee ja muut hukkuvat ”kohinaan". 

68. Vihreät agendavirran vietävänä (IF 071220) 

Vihreät ei ole enää pitkään aikaan itsekään ymmärtäneet, mitä ovat tekemässä ja päättämässä. He ovat 
globaalin agendavirran vietävänä itsekään tietämättä, minne virta vie. Siksi he ovat katsoneet parhaaksi 
panna aivonsa narikkaan ja elää "laissez-faire"- eli "antaa mennä"-periaatteella muista välittämättä. 
Aiemmasta vihreästä liikkeestä täten on tullut häikäilemätön (pari kirjainta vaihtamalla) "hirveä liike". 
Historia näyttää toistavan itseään…  

69. Kansalaisaloite (SI2040 071220) 

Kiitos Pekka ja Ossi, hatunnosto teille järjenvalon tuomisesta harhapoluille eksyneiden kansalaisten 
ohjaamiseksi takaisin tieteellisen tiedon polulle. Vähintäänkin se on hieno päänavaus, joka antaa meille itse 
kullekin vipuvoimaa jatkaa tieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän viitoittamalla polulla. 

70. Skeptical Science (IF 051220) 

Skeptical Science muuttaa niin tarvittaessa vaikka mustan valkoiseksi. Sen esittämää ns. poliittista 
ilmastonmuutosmääritelmää toteuttavaa värittynyttä tietoa ei kannata ottaa turhan vakavasti.  

71. Väriskaaloilla huijaaminen (IF 031220) 

Niinhän sen pitäisi mennä, jos sateenkaaren väriasteikkoa noudatetaan. 

Väreistä puheen ollen, niillä kikkailu on mainio tapa vaikuttaa mielikuviin. Vähäisen lämpötilavaihtelun 
ylidramatisointi koko väriskaalalla on yksi keino häivyttää ympärillä vaikuttava ilmastotodellisuus. 

Kyseinen manipulointi on sukua ilmastotutkimusten aikaperspektiivikikkailulle, jossa sopivasti valittujen 
lyhyiden aikajänteiden turvin voidaan jalostaa - tilaajan tarpeiden mukaan - millaisia ja minkä suuntaisia 
tuloksia tahansa. Sitä osataan erityisen taidokkaasti harrastaa nykyisessä "ilmastotieteessä". Sateenkaaren 
värit. 

72. Nerokasta tutkimusta (SI2040 031220) 

Se on tutkimusasetelmien ja tulosten räätälöintiä annettuihin raameihin soppevaksi. Kun asiassa 
onnistutaan, silloin on työ tehty hyvin, mistä tietysti palkitaan ruhtinaallisesti hyvillä viroilla ja kaiken 
maailman rahoituksilla.  

Ja neroja täynnä oleva hallitus taputtaa käsiään yhdessä yhtä nerokkaasti ajattelevien ilmastopaneelilaisten 
kanssa, sillä tarkoitus on jälleen onnistuneesti pyhittänyt keinot! :) 

73. Kunnianosoitus Lapin metsänrajamännylle (SI2040 021220) 

Historian havinaa(ko?) 

Sattui silmiin Rovaniemen tutkimuspäivien kuvallinen esitykseni vuodelta 2005. Silloin vielä elettiin aikaa, 
jolloin tieteellistä lähestymistapaa (Kuva 1, sininen tausta) ja empiiristä tutkimusta (Kuva 2, vihreä tausta) 
arvostettiin mediassakin.  

Nykyään on kaapin paikan vienyt ns. poliittista lähestymistapaa (Kuva 1, punainen tausta) noudattava 
suuntaus, jossa ennalta määrätyt tutkimustulokset ovat jyränneet vakavan tieteellisen ajattelun yli (Kuva 2, 
punainen tausta).  

No eipä siinä mittään, näillä mennään, kunnes tuulen suunta jälleen muuttuu ilmaston syklisten 
vaihteluiden tahdittamana. :) 

15 vuoden takainen esitykseni tuo viestejä empirian eli kokemusperäisen tiedon kentältä. Moni asia toki on 
täsmentynyt sen jälkeen, joten kuorrutettakoon esitystäni niiltä osin hieman historian havinalla! :)  

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2688503401258496/?comment_id=2689773437798159&reply_comment_id=2693907254051444
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/695824341372374/?comment_id=695905361364272&reply_comment_id=696767337944741
https://roskasaitti.wordpress.com/2018/10/03/pohjolassa-oli-aiemmin-lampimampaa-jatko-osa-1/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157954703427725/?comment_id=10157954918227725&reply_comment_id=10157957065802725&__cft__%5b0%5d=AZWzbdFV7ptlvWNsiEvpLuYNZGnQmRajaQfSfbjovevCP75W7R9Q47VlN-3m_X1e2t2v58TlFsLYCLMn3tEhfBzWPo3AmzAKRnMww4RJOAyy4AI12MWgfBe5JqnuD0CAsDayDlL2BVDfKoDOObBA7QGhje_jeNcQVwHvfbtJ9soYVfw62dXaJFl-f7PkAkw27iM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3379299425512220/?comment_id=3379352695506893&__cft__%5b0%5d=AZX3cX7BnxuinBsOL81RpxbMnMPrjigoJOJAF6H-8KUrPXKxa48Sm-jXtfFy8LrvOwCx7iyU1ZD1xogOkdbKMXwruZ5cNxy1JsaSflzduhclwIrqNrJqkxaXmcEvUeNwXSyqZQ7nFnwXX0wmMYisqYH7&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157952267482725/?comment_id=10157952498327725&reply_comment_id=10157952672047725&__cft__%5b0%5d=AZXbdTvB0VugCJXl_PX3sNy9GcJWa6XMf7zHWH9ho2uEpBxn_y4xVfmlWCM_FK5V38LxpgEdMRCxLKYebWBWATpRJePsCmcnTBiwvHTxs10yTi2k4u86WFEQcw7ZYg9mrSWo7RE3Sna798ild9dRb9bMbTZgU8IESWFd4NEy9HRgHxxYk7NftIR6ENNbTmlU2R0&__tn__=R%5d-R
https://skepticalscience.com/
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157946930192725/?comment_id=10157947102752725
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sateenkaari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sateenkaari
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3365356270239869/?comment_id=3366108630164633
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3365356276906535/?__cft__%5b0%5d=AZVT0LUCGcl4Iv7Q_olDyCZudtXFUJExv8UhxE9xU3WPy-KpdYM-cMl5QEDO99TtCS8jBSMf95Trx3EEq9J8fVFoDrnXeVl3Awg-Yw9kvlaQ9Pn62AumMBo-EdSmvkD1WJVKcfbn39O1EEwKCKbAI9jC&__tn__=%2CO%2CP-R
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Lustotutkimus on kehittynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana pitkin harppauksin. 
Erityismaininnan ansaitsee Lapin metsänrajamännyn yli 7500 vuoden pituinen lustokalenteri, joka on 
tuonut vuodentarkkuutensa ansiosta ajallista ryhdikkyyttä monitieteiseen ilmastotutkimukseen.  

Esitykseni on kunnianosoitus Lapin metsänrajamännylle, joka tunnetaan nyt kaikkialla maailmassa 
merkittävänä holoseenin ilmastohistorian kuvaajana.  

(1) "Viralliset" ilmastonmuutosmääritelmät  

74. Kuukausitasoituksia (SI2040 391120) 

Vaatii hiukan puuhastelua. Täytyy jossain vaiheessa ryhtyä tuumasta toimeen. Datat löytyvät linkeistä. 
Kukahan tekisi Sodankylästä ja Kaarasjoelta? 

Sodankylän kuukausikeskilämpötilat: 1901/01-2020/04 

Kaarasjoen kuukausikeskilämpötilat: 1876/01-2020/04 

75. Vuodenaikojen ihanuus (SI2040 301120) 

Jäin miettimään käydyn keskustelun pohjalta toteamustasi "Almanakkaan katsominen ei ole ainoa 
vuodenaikojen määritelmän lähde."  

No onhan niitä vaihtoehtoja, moniakin. Mutta menee aika mutkikkaaksi löytää jokin toinen ihmismieleen 
yhtä yksinkertainen ja toimiva luokittelu kuin kesä = ke-he-el; syksy = sy-lo-ma; talvi = jo-ta-he ja kevät = 
ma-hu-to. 

Minua viehättää tässä luokittelussa mahdollisuus ”psyykata” itsensä uuteen vuodenaikaan. Kun elän 
Rovaniemen korkeudella, esimerkiksi maaliskuussa koen, että kevät on alkamassa (ei väliä, vaikka pakkasta 
-30), kesäkuussa koen, että kesä on alkanut (ei väliä, vaikka toukokuu helteinen), syyskuussa koen, että 
vielä on ainakin jonkin aikaa hyviä ilmoja ja marraskuussa alan odotella mitä tahansa kelejä, koska viikossa 
voi muuttua nollasta -30 asteeseen.  

Kyseessä on eräänlainen jokavuotinen vuodenaikahypoteesini testaus. Vaikka termistä talvea ei tulisikaan, 
talvi se siltikin minulle on!   

Olisi kiva kuulla, miten muut kokevat vuodenaikojen filosofian? 

76. Vuodenajat (SI2040 291120) 

Termiset vuodenajat (1) ovat syklisesti vaihteleva ilmiö samalla 
alueella. Lämpökausina saattaa käydä niin, että termisten 
vuodenaikojen määritelmää sovellettaessa talvet jäävät väliin eli 
hypätään suoraan syksystä kevääseen. Sama ilmiö voi tapahtua 
syklien huippujaksojen aikana (esimerkiksi kuvassa 1920–1940 ja 
2000-luvun alku). Sama näkyy myös muissa vuodenajoissa. 

Ilmatieteen laitos lämpenemistoiveissaan suunnittelee 
muuttavansa vuodenaikojen määrittelyn joksikin toiseksi (2). He 
eivät halua huomioida sitä, että kunnon pakkaskelit 
todennäköisesti tekevät reippaan paluun viilenevässä syklissä 
lähivuosikymmeninä.  

Mielestäni ei ole mitään syytä muuttaa vanhaa kolmen 
kuukauden jaksoissa tapahtuvaa vuodenaikojen määrittelyä (3), 
sillä ilmasto vaihtelee jatkossakin vanhaan malliin.  

(1) Termiset vuodenajat – milloin koittaa talvi, kevät, kesä tai 
syksy? 

(2)  Yleinen tapa määritellä talvi saattaa pian muuttua  
(3)  Vuodenaika  

Kuva: Ilmasto vaihtelee Suomessa syklisesti. Muun muassa 60–95-
vuotinen syklisyys näkyy selkeästi Lapin kesässä ja muissakin 
vuodenajoissa. Kuva: Kari Mikkola (2008) 

77. Simon lämpötilapallukat (IF 291120) 

Todella havainnollinen. Kertoo myös siitä, ettei ole kovin paljon järkeä käyttää Suomen keskilämpötilaa 
vertailuissa. Sitä voi verrata hiukan samaan kuin että jos varpaat ovat -26 asteessa ja pää kiehuvassa 
vedessä (100 asteessa), keskilämpö on 37 astetta eli potilas kunnossa! 

Olisiko aika siirtyä ajattelutavassa säätäkin paremmin kuvaavaan Köppenin ilmastovyöhykkeitä matkivaan 
"säävyöhykeluokitukseen", jossa eräs voisi olla leveysasteita noudatteleva luokittelu (kuva)? No onhan niitä 

https://lustialab.com/Lustia/ROtutpai11_lab.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3358647767577386/?comment_id=3359827374126092&reply_comment_id=3361097323999097
https://drive.google.com/file/d/1-6Z80_DH8C2gwC6ZeYxVTcpzX_YFW3ku/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y46kL8h_lOlhdhUEN9aeIdE47gRMUDoj/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3358647767577386/?comment_id=3359827374126092&reply_comment_id=3360037784105051
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3358647767577386/?comment_id=3359827374126092&reply_comment_id=3359947144114115
https://www.foreca.fi/s%C3%A4%C3%A4pedia/uvpa0c15
https://www.foreca.fi/s%C3%A4%C3%A4pedia/uvpa0c15
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006403114.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vuodenaika
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157939254287725/?comment_id=10157939292952725
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toki, kuten esimerkiksi lämpösummavyöhykkeet. Ainakin tutkimuksessa se voisi olla hyödyllisempi 
tapahtumia selittävä lähestymistapa. 

78. Some-havaintoja kehiin! (SI2040 281120) 

Kiitos mielenkiintoisesta havainnostasi! 

On hienoa, että yritetään panna ilmastodynamiikkapalapelin osasia kohdilleen. Sieltä se kokonaisuuskin 
vähitellen hahmottuu. Samalla kollektiivinen ymmärryksemme siitä, mitä ilmasto ylipäätään on ja mitä on 
meneillään, vähitellen kirkastuu.  

Sen myös olen huomannut, että monet aiemmat fiksut huomiomme, jotka pakkaavat tietovirrassa 
unohtumaan, on hyvä palauttaa takaisin keskusteluun määrävälein. Se myös palvelee uusia jäseniämme.  

Tämä myös siksi, että FB:n hakualgoritmit ovat toistaiseksi aika vajavaisia ja työläitä seurata. No hyvä 
kuitenkin, että saamme niiden välityksellä käyttökelpoista materiaalia myös tieteellisen ilmastokeskustelun 
tarpeisiin. 

Muun muassa edellä mainituista syistä koetan aktiivisesti ylläpitää pöytäkirjaa omista somekommenteistani 
keskusteluyhteyksineen. Jokin aika sitten käynnistin myös toisen projektin, jossa kerään somealustojen 
parhaita ajatuksia tulevan ilmastokeskustelun pohjaksi. Kokoan niitä toistaiseksi yksinkertaiseen MS Word / 
Pdf-pohjaiseen hakuarkistoon.  

Toivon, että nämä kootut keskustelut omalta osaltaan näkyisivät seuraavan toivottavasti arkirealistisen 
hallituksen muistikkaina tieteellisesti tasokkaan ilmastorealistisen tieteellis-poliittisen ilmastokeskustelun 
aineksina. 

79. (IF 211120) 

Kiitos Pekka - jälleen kerran - aktiivisesta panoksestasi ilmastotieteen tervehdyttämispyrkimyksissämme. 
On tosi arvokasta, että viet ilmastorealistista avoimeen tieteeseen perustuvaa ajatteluamme eteenpäin. 

Meidän vahvuuksiimme Ilmastofoorumilla kuuluu muun muassa hyvä aikaperspektiivihallinta, mikä 
mahdollistaa useimpien ilmastouutisankkojen alas ampumisen, esimerkkinä uutisointi tammen etenemisen 
syistä Suomessa. Tasan samaa keskustelua käytiin 1950-luvulla, jolloin takana oli lämmin 60-95 -vuotiseen 
ilmastosykliin liittyvä 1930-1940-luvun huippuvaihe. Silloin elettiin keskieurooppalaisella ilmastotasolla, 
mikä oli ratkaiseva tekijä metsähallituksen ryhtyessä laajamittaisiin Lapin vanhojen metsien 
uudistushakkuisiin avohakkaamalla ja istuttamalla. 

Koska ilmaston syklisyyttä ei tuolloin vielä tunnettu, luultiin, että ilmasto on oikeasti lämmennyt. Se 
erehdytti ajattelemaan, että metsänuudistaminen viljelemällä onnistuu lähes millä tahansa puulajilla. 
Yllätys oli karvas, kun syklin kylmä vaihe 1960-luvulla tappoi esimerkiksi Sallan Tuntsalla lähes kaikki taimet. 

Pyykinpesu oli melkoinen – varsinkin sen jälkeen – kun luonnonsuojelupiirit saivat tietoa laajoista 
metsänviljelyn epäonnistumisista. Heidän käsityksensä mukaan hakkuut uhkasivat johtaa puuttoman 
tundran muodostumiseen. Metsäammattilaiset muuttivat ohjeistustaan epäonnistumisten jälkeen, kun 
metsäntutkijat (mm. Mikola, Sirén) totesivat ilmaston toimivan syklisesti. Metsänhakkuiden 
toimintastrategia muutettiin suureksi varovaisuudeksi ilmastollisesti vaikeilla alueilla.  

No tundraa ei kuitenkaan muodostunut, sillä mm. kuuluisa Osaran aukea Ivalon eteläpuolella ja 
Pudasjärven laajat avohakkuualueet ovat kasvaneet hyvin todennäköisesti juuri päättyneen lämpösyklin 
ansiosta. 

On surkuhupaisaa, että erityisen lämmin 1930–1940-luku on tyystin unohtunut tämän päivän 
ilmastokeskustelussa. Pääsyynä lienee se, että Ilmatieteen laitos on pyrkinyt hävittämään kyseisen 
ajanjakson lämpimyyden pitääkseen hiilidioksidiagendansa hengissä. Onko se myös syy siihen, että he 
tilastoivat ilmastoa vuodesta 1960 alkaen, jolloin elettiin jakson kylmintä vaihetta. Miksi näin? Samastako 
syystäkö? 

Ilmastodataa löytyy 1900-luvun alusta alkaen. Sen osoituksena ovat ilmastotarkasteluni yhdeksällä 
paikkakunnalla (Luku 6.2). 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3351750474933782/?comment_id=3351908911584605&reply_comment_id=3353100614798768
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157921602887725/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Osaran_aukeat
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
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80.  Luuloja tulevasta ilmastosta (IF 201120) 

Katselin jutun ”Tammen taimet kasvavat nyt metsissä, ja se on merkki 
ilmastonmuutoksesta – Etelä-Suomessa on mittaushistorian lämpimin vuosi” 
kommenttiosastoa. Surullista luettavaa. Korruptoitunut ilmastotiede ja 
sen sanansaattajat Yle ja IL ovat olleet tehokkaita aivopesussaan, sillä 
valtaosa kommentoijista tulee tietämättään toistaneeksi niiden luoman 
ilmastouskontokultin tieteenvastaista propagandaa. Näin ollen he itse 
tulevat kieltäneeksi luontaisista ilmastonvaihteluista tai jopa 
säänvaihteluista muodostuvan ilmastotodellisuuden.  

Ilmastotutkimus ja ilmastokeskustelu oli vielä (IPCC-politikoinnista 
huolimatta) jopa 2000-luvun alussa tervehenkisellä pohjalla. Mutta sen 
jälkeen asiat alkoivat radikaalisti muuttua. Ilmeisesti aivopesu on tehnyt 
tehtävänsä ja ainakin aktiivisesti kirjoittava peruskansalainen seuraa 
kuin mantrattuna ilmastopropagandaa sylkevän median ohjausta. No 
mitäpäs tuosta: kuten kerroin Messukeskuksen ilmastoseminaarissa, 
me tieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää ohjeenamme pitävät 
tutkijat teemme parhaamme tilanteesta riippumatta.  

Mutta nyt takaisin tieteeseen. 

”Metsä jää näkemättä puilta” eli ilmaston monikymmen-, monisata- ja 
monituhatvuotiset luontaiset sykliset vaihtelut jäävät huomioimatta, jos 
tarkastelun aikajänne on vain muutamia kymmeniä vuosia. Sadan vuoden aikajänne antaa jo viitteitä 
ilmaston syklisistä ominaispiirteistä, mutta sekään yksinään ei vielä riitä osoittamaan ilmiön koko laajuutta 
tilastotieteellisessä mielessä (aikajänne liian lyhyt). Onneksi käytettävissä on Lapin metsänrajamännyn yli 
7650 vuoden pituinen vuodentarkka lustokalenteri, jossa näkyy läpi koko sarjan ilmaston 60–90-vuotinen 
syklisyys. Se lienee useiden syklien yhteisvaikutusten tulosta; vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin 
aurinkokuntaperäinen Gleissberg-, merivirtojen AMO- ja ilmavirtausten NAO-syklit. 

Erityisesti pohjoisilla alueilla näkyy 60–90-vuotinen syklisyys vahvana. Sen huippuvaihe juuri on ohitettu ja 
jonka edellinen huippuvaihe kulminoitui 1930-luvun lopussa. Jos siihen ynnätään väli 60–90 vuotta, 
saadaan seuraavaksi huippuvaiheen tapahtumaväliksi 1995–2025. Koska syklien pituus vaihtelee, joudutaan 
tyytymään muutaman vuosikymmenen tarkkuuteen. Nyt näyttää siltä, että huippuvaihe ohitettiin vuosien 
2005 ja 2020 välissä (Viite 2). Tämän tarkentuneen tiedon mukaan seuraava kylmin vaihe kohdattaisiin 
aikaisintaan 2030-luvun puolivälissä (2005+30) ja viimeistään vuoden 2060 kieppeillä (2015+45). Veikkaisin 
vuosisadan puoliväliä, koska vuosina 1936-2015 lämmenneet meret lämmittävät ilmasto viiveellisesti vielä 
vuosikymmeniä.  

Nykykeskustelussa on vallalla käsitys, että kyse on ihmisperäisestä ilmastonmuutoksesta (AGW). Tähän 
virheelliseen tulkintaan päädytään varsinkin silloin, kun vertailu aloitetaan syklin minimivaiheesta (1970-
luvulta). Arktisten alueiden ilmaston lämpenemisessäkin on kysymys samasta asiasta: 1970-luvulla alkaneen 
syklin nousevasta vaiheesta, samankaltaisesta, joka koettiin 1900-luvun alussa. Molemmissa tapauksissa 
päädyttiin 30–40 vuoden kuluttua syklin maksimivaiheeseen.  

1970-luvulla alettiin puhua pitkän viilenemisvaiheen jälkeen nopeasti lähestyvästä jääkaudesta. Ajatukset 
muuttuivat lämpenevän syklin ansiosta ”ihmisperäiseksi” ilmastonmuutokseksi. Eiköhän tulevankin syklin 
viilenevä vaihe joskus 2050-tietämissä kirvoita uusiin jääkausispekulointeihin! :)  

Kari Mikkolan Kaaresuvannon ilmastoaseman mittauksiin perustuva kuva kertoo havainnollisesti 
syklisyyden vaihteluista lämpimien / viileiden kesien ja talvien osalta. Viimeisin syklin huippu näyttää 
ohitetun 2005-2020 välisenä aikana (Viite 2). Viilenevää ja viilenevää puhetta siis luvassa! :) 

Vastaavassa tilanteessa oltiin 1930-luvulla edellisen 60–90-vuotisen syklin huippuvaiheessa, joka vastasi 
Keski-Euroopan ilmastoa. Kun 1950-luvulla ei vielä tajuttu pohjoisen ilmaston syklistä luonnetta, oltiin 
metsäntutkimuksessa päädytty siihen käsitykseen, että Suomi on pysyvästi siirtynyt keskieurooppalaisen 
ilmastoon. Seuraavat kylmät 1960-, 1970- ja 1980-luvun vuosikymmenet osoittivat, ettei asiat ollut niin:  

Aihepiiriin liittyvää tarkasteltavaa: 

Viite 1. Lämpötilasarjoja eräillä Arktiksen ilmastoasemilla 
Viite 2. Simo Ruohon syklianalyysi! 
Viite 3. Ilmastohysteriapandemia päätöksentekijän mielessä 

81. Islannin tulivuoret (SI2040 191120) 

Tällaiset tutkimukset ovat arvokkaita. Onnitteluni väitöksestä Maaritille!  

https://yle.fi/uutiset/3-11652060?origin=rss&fbclid=IwAR2IJTnC-g6Q3p5MtVyPGffQ0LkuxRKLeGg_jq7oCJWenOAumURhVWbbbm0
https://yle.fi/uutiset/3-11652060?origin=rss&fbclid=IwAR2IJTnC-g6Q3p5MtVyPGffQ0LkuxRKLeGg_jq7oCJWenOAumURhVWbbbm0
https://yle.fi/uutiset/3-11652060?origin=rss&fbclid=IwAR2IJTnC-g6Q3p5MtVyPGffQ0LkuxRKLeGg_jq7oCJWenOAumURhVWbbbm0
https://yle.fi/uutiset/3-11652060?origin=rss&fbclid=IwAR2IJTnC-g6Q3p5MtVyPGffQ0LkuxRKLeGg_jq7oCJWenOAumURhVWbbbm0
https://yle.fi/uutiset/3-11652060?origin=rss&fbclid=IwAR2IJTnC-g6Q3p5MtVyPGffQ0LkuxRKLeGg_jq7oCJWenOAumURhVWbbbm0
https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR0mMUUWHGK9IkwmAsijNoK7XfF9fIyYG5UpxoQibbJIM16uemu5aCJCfVc
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157633551492725/
https://lustialab.com/data/pdf/Timescales.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3329131720528991/?comment_id=3333505210091642
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Tulos sinänsä on uusi - ainakin minulle, sillä yleisempi käsitys 
lienee se, että päiväntasaajan ympäristössä tapahtuvat 
tulivuorenpurkaukset näkyvät voimakkaimmin pohjoisilla 
alueilla, kuten Suomessa.  

Hyvänä esimerkkinä on Huaynaputinan purkaus Perussa 
19.2.1600, minkä seurauksena metsänrajamännyn kasvu 
romahti seuraavana kesänä jopa kolmannekseen normaalista 
(kuva) taivaan pimentyessä ilmeisesti jopa vuodeksi tai 
pidemmäksikin ajaksi. 

Kuva on poimittu valmisteilla olevasta laajennetusta 
Messukeskuksen ilmastoseminaarin esitelmästäni 15.8.2020.  

Sama tieto löytyy myös Lappajärven ilmastoseminaarin 
esityksestäni.  

82. Kosteusko männyn kasvun minimitekijä Lapissa? (IF 181120) 

Kosteudella ei ole tilastollista merkitystä metsänrajamännyn kasvulle, sillä ilmasto on Lapissa humidinen. 
Ainoa merkittävä tekijä on heinäkuun keskilämpötila, joka korreloi hyvin lustoleveyden, ja vielä paremmin 
lustotiheyden kanssa (Kuva 10). 

Linkin kuvissa 113–115 todetaan, että "Kultti ym. (2006), Esper ym. (2012) ja Lilleåren ym. (2012) 
sovitettuna yhteen: kaikki kolmella toisistaan poikkeavalla menetelmällä saadut tutkimustulokset pitävät 
yhtä. Voiko tällainen tulos olla väärä?" Tämä tulos vahvistaa myös metsänrajamännyn ”hovikelpoisuuden” 
proksien maailmassa. Hovikelpoisuudesta ja lustotutkimuksen monista mahdollisuuksista enemmän 
toisessa julkaisussani. 

Totta on, että lustotutkimuksessa on paljon variaatioita: huippuosaamisen lisäksi löytyy osaamattomuutta 
(opiskelijat heikosti asiaa hallitsevine ohjaajineen, tutkijoiden ammattitaidon puutetta, suoranaista 
väärentämistä (Climategate & lätkämailat), ilmastopoliittisesti painottunutta lusto”hutkimusta” ja tietysti 
tutkijoiden ”kardinaalivirheet” erilaisten proksien yhdistelyssä, proksien ja instrumentaalidatojen 
yhdistämisestä puhumattakaan). Viimeksi mainittuihin törmää jopa Naturen kaltaisissa huippusarjoissa. 
Mutta niin taitaa olla muillakin tieteenaloilla: kaikenlaista yrittäjää piisaa. Dendroklimaattisen tutkimuksen 
(ilmastotutkimus lustoinformaatiota hyödyntäen) haasteet on kuvattu tutkimusprosessikaaviossa.  
Jos tuon kaavio käytön hallitsee, työ on mukavaa ja soppevan haastavaa! :) 

83. Julkaisematon (MT 171120) 

Vuosiluston leveys on vain yksi muuttuja noin 140 joukossa koskien vuosiluston sisältämää informaatiota. 
Lustot muodostuvat solukerroksista, joita voi muodostua yli 50 kasvukauden aikana. Jos lusto on kapea 
kuten oheisessa kuvassa, on solukerroksia vähemmän, tässä tapauksessa vain noin kolmannes normaalista, 
mikä näkyy kapeampana lustona. 

Vuosilustodatan ylivoimaisuus muihin prokseihin nähden perustuu siihen, että maailmanlaajuisesti on noin 
600 ilmastoherkkää puulajia, joista saadaan valtava määrä paikallisilmastoista kertovaa tietoa. Kun lisäksi 
lustotutkimuksen keinoin päästään jopa yli 12000 vuotta taaksepäin ajassa vuodentarkasti sekä jokainen 
näistä ilmastoherkän puulajin yksilö edustaa paikallista luonnon lämpömittaria, muodostuu valtava määrä 
tietoa 

Lustojen (vuosirenkaan) sisällä oleviin soluihin taltioituu suuri joukko ympäristöä ja ilmastoa kuvaavia 
ominaispiiteitä. Kun tiedetään tarkka vuosi, avautuu muille tieteenaloille väylä käyttää tieteen tarjoamia 
mahdollisuuksia ilmiön tarkempaan analyysiin. Lisäksi 

84. Harto Heimo (MT 171120) 

Pahoittelen, että aiheutin huonolla informaatiollani pientä hämminkiä monine fb-seinineni. Mutta nyt 
päästään jatkamaan suomalaisen ilmastokeskustelun järkevöittämistä. Sinunkaltaisiasi ilmastoasioista 
järkevästi ajattelevia ja ilmastoläksynsä tosi hyvin lukeneita henkilöitä tarvitaan meneillään olevan 
katteettoman ilmastohulluuden rauhoittamiseksi.  

 

Saamme päivittäin lukea kaikenlaisista ilmastoidiksista, joilla ei ole päätä eikä häntää. Mutta eipä 
aikaakaan, kun hallituksen kumileimasimena toimivan Suomen Ilmastopaneelin suosituksesta idiksen 
kehittämisrahoitus järjestetään – ullatus ullatus – budjettivaroista. Sen jälkeen siirrytään perimään idiksen 
keskiössä kaiken maailman veroja. Varmaan pian säädetään näihin idiksiin perustuen hengitysverokin 
keuhkotilavuuden mukaan!       

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Huaynaputina
https://fi.wikipedia.org/wiki/Huaynaputina
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157914535587725/?comment_id=10157914867187725&reply_comment_id=10157917534072725
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/IlmastomallinnuksenKulkuLustoilla.pdf
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Hups, olisi pitänyt jättää tämä idis mainitsematta, sillä kohta joku päättävässä elimessä oleva punavihreä 
älykköministeri saattaa esittää sen ilmastopelastuksen nimissä omanaan ja nuijia sen parlamentaarista 
pakkovaltaa käyttäen peruskansalaisen selkänahasta rahoitettavaksi.  

Hoh-hoijaa ... niin tuttua.   

Olkoon tämä SI2040-jäsenemme 1101 tervetuliaistoivotus reipashenkisiin keskusteluihin! :)  

85. Julkaisematon (MT 171120) 

Kiitos palautteesta! Vuosilusto on ilmastosta erilaisia asioita 
vuodentarkasti kertova proksimuuttuja. Vuosilusto muodostuu 
normaalina kesänä lähes päivittäin kehittyvistä uusista 
solukerroksista. Soluihin tallentuu monenlaista tietoa ilmastosta 
kasvukauden aikana ja kasvukauden ulkopuolellakin noin puolen 
vuoden ajalta (huhtikuusta syyskuuhun).  

Lustojen vuodentarkkuus on tehnyt mahdolliseksi uusien tieteellisten 
aluevaltausten tekemisen.  

Vuodet tosiaankaan eivät ole veljeksiä keskenään, Vaihtelua 
vuosikeskiarvotasolla meidän leveyspiireillämme voi olla 
kymmenenkin astetta. Huomaa viite jutun lopussa.  

Jotta "metsä ei karkaisi puilta" liian tarkaksi menneessä keskiarvojen 
ja poikkeamien tuijottelussa, pitäisi tarkastella ilmastovyöhykkeitä keskiarvojen sijasta.  

86. Tulivuoritoiminnan syklisyys (IF 161120) 

Ajatusten herättelyä vuonna 2013 

Arvuuttelin aiemmassa puheenvuorossani "miljoonan merenalaisen tulivuoren" linkkiä. Se on tässä: 
http://volcano.oregonstate.edu/submarine. Runsas linkkivalikoima sivuston lopussa kiinnostanee 
referoitujen juttujen perään kuuluttajia: http://volcano.oregonstate.edu/more-information. 

Sivusto on Oregonin yliopiston yli 50 tulivuoriammattilaisen ja satojen opiskelijoiden talkoilla viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana ylläpitämä tietolähde tulivuorinälkäisille 
(http://volcano.oregonstate.edu/about).  

Vastauksia tulivuorista kiinnostuneille usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ): 
http://volcano.oregonstate.edu/faqs  

Sillä osastolla sanotaan muun muassa: 

 - - -  

”The effects on the climate haven’t been completely figured out. It seems to depend on the size of the 
particles (again mostly droplets of sulfuric acid). If they are big then they let sunlight in but don’t let heat 
radiated from the Earth’s surface out, and the net result is a warmer Earth (the famous Greenhouse 
effect).” 

Kommenttini: aika järkeenkäypää. Tässä siis yksi selitys globaalilämpenemiselle!  

- - -  

“Volcanism produces about 3% of the total CO2 with the other 97% coming from anthropogenic sources.” 
Kommenttini. Tulivuoritoiminta ei siis selitä ilmaston viimeaikaista viilenemistä! 

- - - 

“Dr. Dan Walker here at the University of Hawai’i has noticed a strong correlation between seismic activity 
on the East Pacific Rise (which he presumes indicates an eruption) and El Nino cycles over the past ~25 
years”.  

Kommenttiini: tulivuorten ja El Ninon yhteys on käsitykseni mukaan myös auringon aktiivisuuteen liittyvä”  

- - -  

Tulivuorialan ammattilaiset myöntävät, etteivät pysty kunnolla arvioimaan tulivuoritoiminnan 
globaalivaikutuksia. Hienoa: kerrankin edes yksi rehti tieteenala! Nyt on minunkin helpompaa ihmetellä 
esimerkiksi jonkin tahon erittäin varmana markkinoimaa ”sangen mitätöntä ” aurinko-/avaruusperusteista 
ilmastovaikutusta! 

Jos yhden tieteenalan ihmiset myöntävät reilusti, etteivät osaa arvioida edustamansa tulivuoritoiminnan 
osuutta globaalilämpötilaan, olen hiukan ihmeissäni sen suhteen, kuinka jotkut tahot voivat olla saman 
asian suhteen niin ehdottoman varmoja, että uskaltavat ennustaa Maapallon ilmastokehitystä jopa kuluvan 
satavuotiskauden ajaksi!  

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:proksiaineisto
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3155198064589025/
https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppenin_ilmastoluokitus?fbclid=IwAR31_4SjjRPO3YMtwU2fZd4qaj-4Ss6b01S6LM2ZvBgH9M2bxe1vCyOU7Qo
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157901514007725/?comment_id=10157913303657725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157901514007725/?comment_id=10157913303657725
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Tulisi muistaa, että aurinko- ja avaruusperäiset asiat kuitenkin ovat moninkertaisesti isompi juttu kuin 
maaperäinen tulivuoritoiminta. Tosin silläkin saattaa olla, ainakin venäläisen tutkimuksen mukaan, 
avaruusilmastoon liittyvä yllättävä syklinen yhteytensä! 

Oma, entisestäänkin vahventunut käsitys on se, että todellakin olemme ”Auringon” lapsia. Ne vaihtelut, 
mitä olen havainnut lustotutkimuksissani lähivuosikymmenten, lähivuosisatojen ja myös nykyisen 
jääkausien välisen ns. holoseenijakson aikana, kertovat karua kieltään siitä, että joudumme vastedeskin 
jatkamaan ”Aurinko”-isäntämme osittain arvaamattomilla ehdoilla elämäämme planeetallamme! 

87. Lustia.fi (IF 161120) 

Lustotutkimuksen tieteenalasivuston (www.lustia.fi tai Lustia.fi) dokumenttiosastolla on enemmänkin 
kaikenlaista mielenkiintoista ilmastosta. 

Lehtiartikkeleita: https://lustialab.com/Lustia/articles_journalists.htm. 

Koko repertuaari: https://lustialab.com/Lustia/Document_main.htm 

88. Leena Koskela (MT 161120) 

Leena Koskela "Älä vie nälkäiselle kalaa vaan hommaa onki ja opeta hänet onkimaan!". Se on kultainen 
toimintaohje! 

Ajatukset samaan suuntaan: Antero Metson blogikirjoitusta kommentoiva juttuni: Köyhimmän Afrikan 
elintason nosto ja arkipäivän ilmastorealismia. 

89. Aurinkodynamomalli (IF 161120) 

Skandinaviassa – itse asiassa myös Arktiksessa tai jopa pohjoisella pallonpuoliskolla – on ilmaston 
syklisyydellä merkittävä rooli pohjoisen pallonpuoliskon ilmastonvaihteluiden selittäjänä. IPCC pitää 
Skandinavian osalta syklisyyttä jopa merkittävimpänä ilmastoajurina. Erityisesti pohjoisilla alueilla näkyy ja 
tuntuu ihmisenkin hyvällä tuurilla elinaikanaan kokema 60–95 -vuotinen syklisyys (kuten kuvasarjakin 
osoittaa). 

On kiinnostavaa todeta, että Lapin metsänrajamännyn sykliset vaihtelut synkronoituvat arktisten alueiden 
mitattujen ilmastonvaihteluiden kanssa. Asiassa ei sinänsä 
ole mitään erikoista, jos syklisyyden ajurina pidetään 
aurinkokunnan sisäistä avaruusilmastodynamiikkaa. Siinä 
olisivat keskeisessä roolissa Auringon magneettikenttä ja 
isoimpien planeettojen sitä sijainnillaan synkronoima 
eräänlainen gravitaatiopohjainen vuorovesi-ilmiö (ns. 
Aurinkodynamomalli).  

Lustojen synkronoituminen syklisiin lämpötilavaihteluihin 
voisi tarkoittaa sitä, että pystymme lustotiedolla 
jäljittämään aurinkokunnan tapahtumia yli 7650 vuoden 
ajalta. Jään mielenkiinnolla odottamaan aihepiirin 
tutkimuksen edistymistä! 

Kuvan lähde: kuva 11.  

90. Arktiksen lämpötilat (IF 151120) 

Tässä analyysi arktisten alueiden / pohjoisen pallonpuoliskon syklisestä ilmastosta. Ei siis ole olemassa 
mitään nopeasti lämpenevää ilmastoa, ainoastaan pääsääntöisesti syklisesti muuttuvaa luontaista 
ilmastollista vaihtelua.  

Lämpötilasarjoja eräillä Arktiksen ilmastoasemilla 

91. Lätkämailat (IF151120) 

Sivustolla on jo tuon tuhanteen kertaan kerrottu, että proksi- ja instrumentaalimittausten yhdistäminen on 
pseudotiedettä ja tuottaa aina lätkämaailman. Kuvasta tehdyt tulkinnat tulee näin ollen ottaa huumorin 
kannalta! :) 

92. Lätkämailavirus (IF141120) 

Vakava epidemia muutaman vuoden rauhallisemman vaiheen jälkeen on jälleen aktivoitumassa 
ilmastoviruksen levitessä Valkoisen Talon hallinnon hengityselimiin. Tuon viruksen tunnistaa 
lätkämailatyyppisistä rakenteista.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157912968257725/?comment_id=10157913077857725
https://lustialab.com/data/pdf/metso_2d_global4_sh.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/metso_2d_global4_sh.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157910309407725/?comment_id=10157910461052725&reply_comment_id=10157911573607725
https://eos.org/articles/planetary-low-tide-may-force-regular-sunspot-sync-ups
https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR0mMUUWHGK9IkwmAsijNoK7XfF9fIyYG5UpxoQibbJIM16uemu5aCJCfVc
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157910309407725/?comment_id=10157910461052725&reply_comment_id=10157911386607725
https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR0mMUUWHGK9IkwmAsijNoK7XfF9fIyYG5UpxoQibbJIM16uemu5aCJCfVc
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157910309407725/?comment_id=10157910461052725&reply_comment_id=10157911336332725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3275282242580606/?comment_id=3275320039243493&reply_comment_id=3275567872552043
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157897925612725/?comment_id=10157898869152725&reply_comment_id=10157901530882725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157897925612725/?comment_id=10157898869152725&reply_comment_id=10157901530882725
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93. Kitupoltto (SI2040 131120) 

Tilanne on tämä: Tupakansavun, pienpuun kitupolton savu ja autojen pakokaasut luokitellaan kuuluvksi 
samaan syöpävaarallisten yhdisteiden ryhmään. Tupakansavu ja pakokaasut ovat hyvinkin tiukan kontrollin 
alla, mutta pienpuun poltossa voidaan toimia villisti ja vapaasti raja-arvojen vielä puuttuessa.  

Asenne on siis kohdillaan tupakoinnissa ja autojen tyhjäkäynnissä. Sen sijaan pienpuun poltosta puhuminen 
saa hiljaisemmankin murahtelemaan, koska sauna ja takka liittyvät siihen. Oheisissa jutuissa haastatellaan 
THL:n Ympäristöterveysyksikön ylilääkäriä, dosentti Raimo O. Salosta, jolla on pitkä perspektiivi päästöjä 
koskevaan keskusteluun. Hänen maalaisjärkeen istuvia ja rauhoittelevia näkemyksiään on avartavaa 
mukava lukea. 

- Saunan savut ja tunnelmallinen takkatuli ovat pyhiä – suomalainen kilahtaa, kun puunpolttoon uhataan 
puuttua: https://yle.fi/uutiset/3-10653271 

- Kotien turha puunpoltto ylittää pian liikennepäästöt – Tällaiselle alueelle ei kannata pienten lasten 
kanssa muuttaa: https://www.apu.fi/artikkelit/puunpoltto-aiheuttaa-miehille-keuhkosyopia-kukaan-ei-
uskalla-rajoittaa-polttoa  

- - - 

Viitaten mainitsemiisi kitkeriin outoihin hajuihin, se kertoo, että paloilmaa on liian vähän (kitupoltto), 
palokaasuja syntyy liikaa (roskat) tai että puut ovat märkiä 
(https://asset.egate.fi/versiondownload/226499/Opas_puunpolttoon, s. 12). 

94. Naapurierimielisyydet (IF 131120) 

Yleensä näissä asioissa edetään tyvestä puuhun. Joskus pienikin huolenaiheen kertominen auttaa, mutta 
voi muuttua vaikeaksi, jos toinen osapuoli on neuvottelukyvytön.  

Tilanteen pitkittyessä saatetaan tarvita kolmatta osapuolta. Terveys- ja ympäristöammattilaiset ovat aika 
hyviä ratkomaan pattitilanteita ja tekemään win–win -ratkaisuja. Ohessa pari hyvää paperia koskien 
vuoropuhelun etenemisen vaiheita.  

- Savumerkit: opas pienpuun polttoon (sivu 10): 

- Puun pienpolttoa koskevat terveydelliset ohjeet (luvut 5 ja 6)  

Viranomaiset käyttävät tätä ohjetta yhtenä työrukkasistaan. 

95. Pienpuun polton päästöt (SI2040 131120) 

"Kuivista puista ei tule mitään päästöjä": Noinkohan? 

- "Puun polttaminen pientulisijoissa (pienpoltto) tuottaa päästöjä ilmaan siinä missä muukin 
energiantuotanto tai liikenne. Pienpoltto on päästölähteenä erikoisessa asemassa Suomessa, koska 
sitä ei vielä säädellä juuri lainkaan." (1)  

- "Huonossa puunpoltossa hiukkas- ja PAH-päästöt ovat moninkertaisia hyvään polttoon verrattuna." 
(2)  

- Kiukaat ovat silti suurin yksittäinen päästölähde sekä pienhiukkasten massalle että 
mustahiilihiukkasille. (3)  

Kyse on siitä, että oikeaoppisella lämmittämisellä ja hyvällä puumateriaalilla muodostuu vähemmän 
päästöjä. Päästötöntä sekään ei missään tapauksessa ei ole. Hyvällä polttamisella päästään murto-osaan 
päästöistä. 

Alalla tehtävää päästötutkimusta ei kannata väheksyä, sillä jos päästöjen vähennyksissä ei onnistuta 
merkittävästi, on suuri mahdollisuus siihen, että EU ilmastokiihkossaan iskee jopa saunojen ja takan 
puulämmittämiseen (4). Olkaamme siis tyytyväisiä, että Tissari ym. tutkijat tekevät parhaansa neuvoakseen 
meitä pienpolton kuluttajia, kuinka päästä odotettavissa olevien hyvinkin tiukkojen EU-normien alle.  

Tutkittu tieto ei kuitenkaan yksinään riitä: jos emme toimi pienpolton päästöjen vähentämisessä hyvällä 
asenteella ja teknisesti viisaasti, on riski, että lyömme itseämme kirveellä jalkaan.  

Raportin 3 sivulla 48 puhutaan päästöihin liittyvän ympäristömerkin kehittämisestä. Sen tulisi kertoa 
selkokielellä ja vertailukelpoisella tavalla kuluttajille, kiuasvalmistajille ja tuotekehittäjille, kuinka suuret 
päästöt mitatussa kiukaassa ovat, vaikka päästöjä ja niiden muodostumista ei sinänsä ymmärtäisikään. 

- - - 

(1) Taitavasti polttaen päästöt pysyvät kurissa 

(2) Pienpoltto ja puunpoltto  

(3) Kiukaiden päästöt ja niiden vähentäminen 

(4) Kotitakat selviämässä EU:n päästörajoista – jos puun poltto vähenee  

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3314487021993461/?comment_id=3316624008446429&reply_comment_id=3316877511754412
https://yle.fi/uutiset/3-10653271
https://www.apu.fi/artikkelit/puunpoltto-aiheuttaa-miehille-keuhkosyopia-kukaan-ei-uskalla-rajoittaa-polttoa
https://www.apu.fi/artikkelit/puunpoltto-aiheuttaa-miehille-keuhkosyopia-kukaan-ei-uskalla-rajoittaa-polttoa
https://asset.egate.fi/versiondownload/226499/Opas_puunpolttoon
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157901436352725/?comment_id=10157902397197725&reply_comment_id=10157906440847725
http://www.nuohouskim.fi/savumerkit.pdf
https://www.valvira.fi/documents/14444/22511/Puun_poltto-opas.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3314487021993461/?comment_id=3315512128557617&reply_comment_id=3315737385201758
https://www.hengitysliitto.fi/fi/terveys-hyvinvointi/ulkoilma-ilmanlaatu/pienpoltto-ja-puunpoltto
https://www.tts.fi/uutishuone/uutiset/asumisen_uutiset/taitavasti_polttaen_paastot_pysyvat_kurissa.4265.news
https://www3.uef.fi/documents/592626/595218/KIUAS+Loppuraportti+korjattu+31012020/20be1fa2-689d-49a9-934d-453cbce9e093
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/kotitakat-selvi%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-eu-n-p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6rajoista-jos-puun-poltto-v%C3%A4henee-1.200803?fbclid=IwAR0EZuc2-ykgGKKW25eTKPBvRoqMaCwxzrDrIYrpl-3KvqDWpZfFyclXknk
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96. Vihreää politiikkaa (IF 131120) 

Peruskansalaiselle tärkeät asiat kuten jaksaminen ja selviytyminen ei kiinnosta hallitusta, mutta: 
"Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä kehitys sisältyvät vahvasti hallituksen tavoitteisiin." 

"Tavoitteet ja toimenpiteet antavat Suomelle tilaisuuden toimia suunnannäyttäjänä globaalien 
kehityshaasteiden ratkaisemisessa ja luovat samalla kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa 
yrityksillemme" 

Tuuli heiluttaa Lintilän huulia ja hallituksen varjonyrkkeily jatkuu kuvitteellisten ongelmien kanssa. Mikäpä 
siinä: pöljyys on voimissaan ja rahan haistavat turhakkeet rahastavat mielikuvia luomalla ja niillä sen jälkeen 
pelottelemalla. 

Kankkulan kaivo kutsuu jälleen kerran hallituksen ohjaamaa uppoavaa Suomi-laivaa ... 

97. Sisäilman laatu (IF 121120) 

Kyselit eilen joitain vinkkejä. Tässä lisää. 

Tärkeimmät sisäilman laatuun vaikuttavat toimenpiteet ovat 1) ilmanvaihto, 2) suodatus ja 3) 
päästölähteiden hallinta. Eilen keskusteltiin kohdasta 3. Keskustelu kävi välistä aika turbulenttisenakin. :)  
No tällä kertaa ei puututa ulkoilman laatuun, vaan käsitellään kohtia 1 ja 2. 

On olemassa koko joukko keinoja, joilla voidaan parantaa huonolaatuista tuloilmaa siedettävämmäksi, ehkä 
parhaimmillaan jopa YK:n julistaman puhtaan hengitysilman tasolle! Mitä siis voimme sisäilmalle tehdä? 

Aluksi tietysti on oltava jonkinlainen ilmanvaihto, jotta päästään alkuun. Onneksi ei tarvitse aiheesta kovin 
paljoa jaaritella, kun sain käsiini aiheesta kertovan mainion diplomityön. Vaikka se painottuukin teemaan 
”Sähkösuodattimen mahdollisuudet sisäilman parantajana”, on siinä samalla käyty läpi muitakin 
puhtaamman hengitysilman mahdollisuuksia. 

Jos siis sisäilman laatu kiusaa ja haluaa tehdä jotain asialle, työn vaihtoehdoilla ainakin pääsee hyvään 
alkuun. Ohjeita löytyy jopa pienen tee-se-itse -ilmastointiremontin suunnittelunkin tarpeisiin! 

98. Politiikka ja ilmastopolitiikka ryhmässä (SI2040 111120) 

Tässä lisää pohdiskelua Ilmastofoorumin puolella politiikasta ja ilmastopolitiikasta sekä niiden 
keskustelemisesta täällä. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157897925612725/?comment_id=10157
898869152725&reply_comment_id=10157901530882725 

99. Savuongelmat lähiöissä (IS 111120) 

Tämä juttuhan on mainio paikallisilmastojen / pienilmastojen ilmanlaadun pohtimiseen! Kyse siis on 
ilmansaasteista. Olen aiemmin esittänyt näkemykseni siitä, että jos halutaan tehdä ”ilmastotekoja”, 
kannattaa keskittyä paikallisilmastoihin (Linkki 1). No tässäpä on mainio aihepiiri atkaa pohdintaa! 

Voi todellakin syntyä naapurisopua hiertävä tilanne, jos on jostain syystä joutunut naapurinsa massiivisen ja 
usein toistuvan kitupolttosavustuksen kohteeksi. Jos asiasta keskustellaan täällä, kyse ei ole 
"viherpiipertämisestä", vaan jokaisen terveyteen ja asumishyvinvointiin liittyvistä tärkeistä asioista. 

Kukaan (paitsi ehkä vihreät hiilidioksidiuskossaan :) ) ei ole kieltämässä tulisijojen käyttöä. Kysymys on vain 
siitä, miten nykytekniikalla voitaisiin polttaa puuta puhtaammin siten, että asumisympäristö säilyisi 
mahdollisimman puhtaana eikä naapureiden tarvitsi hengittää syöpävaarallisia pienhiukkasia ja PAH-
yhdisteitä. Muun muassa THL on tehnyt ansiokasta tutkimusta asiassa (Linkki 2). 

Tupakansavun, pienpuun kitupolton savu ja autojen pakokaasut luokitellaan kuuluvaksi samaan 
syöpävaarallisten yhdisteiden ryhmään. Tupakansavua suitsitaan tehokkaasti ja autojen pakokaasuja vielä 
tehokkaammin sakkouhkineen, mutta pienpuun poltossa ei ole minkäänlaisia rajoituksia (paitsi 
lainsäädäntöä). 

Kun naapurin savut tunkeutuvat sisään, on kysymys melkein samasta asiasta kuin naapuri ilmoittaisi 
tulevansa tupakoimaan tuntikausiksi tai jopa pysyvästi olohuoneeseesi ilman tuulettamismahdollisuutta? 
Pyytäisitkö vieraaksesi? 

Jokaisen puun pienpolttoon liittyvän lähiöpiipun nokkaan todellakin tulisi asentaa pakollisena sähköinen 
hiukkassuodatin kuten esimerkiksi Hiukkari (googlaa). Se estää tehokkaasti pienhiukkasten karkaamisen 
ympäristöön, naapureiden ilmanvaihtoon ja lopulta hengityselimiin. 

Useimmat eivät tiedä, kuinka valtava määrä pienhiukkasia syntyy jopa tulitikun polttamisessa. Jos on 
käytettävissä hiukkasmittari, asia koko kaameudessaan paljastuu! Itselläni on Trotec PC220. 

Samoin paljastuu sähköisen hiukkassuodattimen hurja tehokkuus ”syödä” pienhiukkasia. Hajua sähköinen 
hiukkassuodatin ei kuitenkaan poista. Siihen voi auttaa aktiivihiilisuodatus omassa 
ilmanvaihtojärjestelmässä. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157882047062725/?comment_id=10157903727702725&reply_comment_id=10157905131187725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157901436352725/?comment_id=10157902397197725&reply_comment_id=10157904840902725
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/123306/Diplomityo_Tapanen_Anssi.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3305739736201523/?comment_id=3306029299505900&reply_comment_id=3310592895716207
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157901436352725/?comment_id=10157902397197725
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Nykytekniikalla on monia keinoja toteuttaa puhtaan hengitysilman vaatimus. Miksemme siis itse kukin 
tekisi voitavamme puhtaan ilman suojelemiseksi asuinalueillamme? 

Asiaa vastaan hankaaville sydämen kysymys: eikö YK:n perusoikeudeksi määrittelemä jokaisen oikeus 
puhtaaseen hengitysilmaan kuulukaan naapurillesi? 

Linkki 1: Paikallisilmastoajattelua. 
https://www.facebook.com/eero.kuusela.5836/posts/183640506626446?comment_id=183854079938422 

Linkki 2: Savuista paikallisilmastoissa. Viitteitä.  

https://drive.google.com/file/d/1jWudnNes5YG2dH-N4ToqQ1jI2tZQRx7D/view?usp=sharing  

100. Trumpin ilmastopolitiikka ja pelottava tulevaisuus (IF 111120) 

Yleistä. Ei ole meidän asiamme alkaa tässä ryhmässä neuvomaan tai arvioimaan Yhdysvaltain presidenttiä. 
Tämä on ilmastosivusto, jossa tulee keskittyä säännössä 1 ohjeistettuun keskusteluun. Siinä on 
ilmastopolitiikalle on annettu oma soppensa, mikä ei tarkoita yleistä politikointia, josta meillä jokaisella on 
omat näkemyksemme. Niiden esittämiseen on omia foorumeitaan.  

Ilmastopolitiikasta. Trump toimi rohkeasti pannessaan jarruja ylikuumenneeseen ja valheiden verkkoon 
ajautuneelle kansainvälisen ilmastopolitiikan toteuttamiselle. Hänen työnsä olisi suonut jatkuvan. On 
pelättävissä, että uuden hallinnon ilmastosuunnitelmat toteutuessaan panevat koko maan polvilleen 
työttömyyden yms. seurausten vaikutuksesta. Mitä sen jälkeen tapahtuu, en uskalla edes arvioida.  

Toivotaan kuitenkin, että jonkinlaista järjenkäyttöäkin tulevissa ilmastoratkaisuissa harrastettaisiin. Tosin 
olen epäileväinen, jos Mannin lätkämailajoukkue pääsee sorvin ääreen yhdessä uuden kapteeninsa 
"lätkämaila"-Joen kanssa. 

101. Vuodentarkat proksit (IF 111120) 

Prokseja keskiarvoistetaan samalla tavalla kuin instrumentaalimittauksia. Tasoittaminen on yksi tapa 
yksinkertaistaa tietoa ilmiöiden helpommaksi ymmärtämiseksi. . Lopputuloksen kannalta ei loppujen 
lopuksi ole suurta merkitystä sillä, millä mittaustiedoilla toimitaan.  

Lustojen vuodentarkkuus sen sijaan merkitsee ylivoimaista etua muihin prokseihin verrattuna, sillä lustot 
säilyttävät tärkeän aikaresoluution. Aikaresoluution erilaisuus on usein muiden proksien kompastuskivi ja 
ainainen ihmettelyn aihe, kun niitä yhdistetään virheellisesti vuodentarkkoihin instrumentaalidatoihin ja 
saadaan lopputulokseksi virheellisiä lätkämailoja. 

102. Keskilämpötila/minimit & maksimit/ ilmastovyöhykkeet (Anu Maaria Oikkonen 111020) 

Kiitos tämän kuvan esiin ottamisesta. Keskilämpötilat ovat oiva harhauttamisen keino. Siksi on hyvä pyrkiä 
minimi- ja maksimilämpötilojen käyttöön keskiarvojen asemasta. Vielä parempi olisi romuttaa koko 
systeemi ja siirtyä Köppenin ilmastovyöhykeajatteluun.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157892171347725/?comment_id=10157
892277177725&reply_comment_id=10157892457712725 

103. Äärilämpötlat (SI2040 101120) 

Tässäpä teemaan liittyvä mielenkiintoinen artikkeli, vaikka ilmaston syklisyys ei kuulukaan tekijöiden 
sanavarastoon. Äärilämpötilojen alueellinen vaihtelu Suomessa: 
https://core.ac.uk/download/pdf/14922795.pdf 

104. Trump-Happer (101120) 

Päinvastoin. Nimenomaan tieteen kanssa DT on ilmastoasioissa tekemisissä, sillä hänellä on avustajinaan 
todella kovan luokan osaajia kuten William Happer (WH). Riippumatta siitä, mikä DT:n mahdollinen motiivi 
on, hän on kulkenut jämäkästi ilmastoasioissa tieteen poluilla.  

WH yhtenä maailman arvostetuimmista huippututkijoista tietää mistä puhuu. Hän kuitenkin lopetti 
virallisen työnsä DT:n neuvonantajana 13.9.2019, sillä DT:n poliittiset neuvonantajat pelkäsivät 
totuudenpuhujan hänen vaarantavan hänen tulevat vaalit. Niin ainakin tämän jutun mukaan. Mutta hän on 
jatkanut epävirallisena neuvonantajana.  

Pelkään pahoin, että tieteellisen ilmastotutkimuksen tilanne Yhdysvalloissa ja muuallakin tulee Bidenin 
valtaan pääsyn myötä heikkenemään dramaattisesti palattaessa epätieteellisen poliittisen 
ilmastonmuutosmääritelmän käyttöön. En ihmettelisi, jos politisoitunut demokraatti Mann 
lätkämailajoukkueineen olisi jo kutsuttu hätiin Valkoiseen Taloon pelastamaan ilmastorahastuksen 
kultakaivokset.  

PS. Kunpa meidänkin pressa olisi yhtä fiksu ilmastoasioissa kuin DT. Valitettavasti niin ei ole: hän harhailee 
tieteen laitapoluilla oman tietämättömyytensä ja pilvilinnoissa leijailevien neuvonantajiensa ohjaamana. 

https://www.facebook.com/eero.kuusela.5836/posts/183640506626446?comment_id=183854079938422
https://drive.google.com/file/d/1jWudnNes5YG2dH-N4ToqQ1jI2tZQRx7D/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157897925612725/?comment_id=10157898869152725&reply_comment_id=10157901530882725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157899768347725/?comment_id=10157900028152725&reply_comment_id=10157900313357725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157899768347725/?comment_id=10157900028152725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157899768347725/?comment_id=10157900028152725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157897286812725/?comment_id=10157897374012725&reply_comment_id=10157899200047725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157897925612725/?comment_id=10157898869152725&reply_comment_id=10157899173672725
https://www.youtube.com/watch?v=XpxmHXqKqLg&ab_channel=SwarnaBharatParty
https://www.sciencemag.org/news/2019/09/why-high-profile-climate-science-opponent-quit-trump-s-white-house
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105. Apukka (091120) 

Apukka on säätilastojen perusteella useita asteita rankempaa aluetta kuin Ounasvaaran ympäristö. Siksi se 
on hyvä äärevämpi vertailukohta paikallisilmastovertailuissa. 

Hiukan harmittaa, kun en enää löytänyt IL-datapalvelusta minimi- ja maksimilämpötiloja. Vissiin lopetettu. 

106. Marraskuun lämpötilavaihtelut (IF 091120) 

Kuuluu peruskuvioon marraskuussa: sää voi kylmentyä viikossa parissa nollasta -30 asteeseen. Kovan 
pakkasjakson jälkeen voidaan palata nollatilanteeseen. Esimerkkinä Apukka Rovaniemen kyljessä. 

107. Ilmaston syklisyys (IF 091120) 

Vähempikin riittää. Voisi verrata vaikkapa edellisen lämpösyklin (1930-luku) päivittäisiin 
maksimilämpötiloihin. Ilmasto on syklinen ilmiö ja nämä huippuvaiheet tapahtuvat 60–-95 vuoden 
jaksoissa.  

108. Tietämättömien höpötyksiä (IF 091120) 

Nämä "agendaihmiset" eivät ymmärrä (kaiketi virkansa puolesta) ilmaston luontaista syklisyyttä. Niinpä 
kyseessä on tässä suhteessa tietämättömän höpötyksistä perustuen järkyttävän heikkoon 
aikajänneasiantuntemukseen! Iso Häpeä ammattikunnalle! 

109. Vääristyvä ilmastopolitiikka (SI2040 091120) 

Kiitos kommentistasi. Olet periaatteessa oikeassa, mutta pelkään pahoin, että vääristyvä ilmastopolitiikka 
joka tapauksessa tulee puhuttamaan tämänkin ryhmän keskustelua, sillä suomalainen ilmastopolitiikka 
seuraa amerikkalaista tulevaa epätieteellistä keskustelua Niinistön völjyssä kuin "hai laivaa". 

Mutta koetetaan pitää homma sopivasti aisoissa! 

110. Faktantarkistajien politikointi (SI2040 091120)  

Heh, mitä enemmän faktantarkistajat "neuvovat" (lue: politikoivat), sitä syvemmin kannattaa perehtyä 
linkkien sisältöön! :) 

111. Tieteen väärinkäyttö ja hukatut veroeurot (SI2040 091120) 

Ongelmana tässä on se, että tarkkuudeltaan erilaisia prokseja virheellisesti yhdistämällä aikaansaatu 
hiilidioksidikäyrä harhauttaa vähemmän asioista perillä olevan luulemaan, että kyse olisikin lämpötilan 
äkillisestä noususta. Niinhän ei tietenkään ole.  

Huijaus tai väärinymmärrys on kuitenkin onnistunut leviämään aktiivisen kohdennetun luennoinnin 
välityksellä useille sellaisille työpöydille, jotka toimivat veroeurojen varassa. Ja me veronmaksajat tietysti 
maksamme tämänkin virhepäätelmän aiheuttamista mahdollisista pöljyyksistä.  

Asia erikseen, onko kyse isommasta manipuloinnista. Sitä voi jokainen itsekseen pohdiskella. 

112. ”Maailman pelastaminen” (SI2040 091120) 

Yhdysvaltain pressavaalit on nyt käyty. Vaikka rima pomppii kannattimillaan demokraattisen 
ääntenlaskennan lukuisten ”kikkakolmosten” vuoksi vielä pitkään, tuskinpa vaalitulos siitä muuksi muuttuu. 
Nyt kun valta siellä on vaihtumassa tieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän soveltamisesta epätieteellisen 
poliittisen määritelmän suuntaan, on sen seurauksena meilläkin luvassa yhteisten verovarojemme kiihtyvää 
lapiointia mitä eriskummallisimpiin kohteisiin. No sehän toki on niin monesti nähty, ettei ihmisen 
pöljyydellä ole rajoja. Osataan kyllä olla älykkäitä (ymmärrys), vaan ei läheskään aina viisaita (Linkki 1). 

Virallisen tahon toki täytyy mantrata uskomuksiaan niin piskuisessa Suomessa kuin nyt myös uudella 
mantereella, jotta saataisiin ladatuksi virtaa kuviteltuun mahtavuuteen muuttaa globaali-ilmaston 
luontaisten vaihteluiden vuosituhansien, -miljoonien ja -miljardien aikana vakiintunutta 
ilmastojärjestelmää. Pysyvien ihmisperäisten muutosten ymppääminen luonnon suureen historiankirjaan 
on kuitenkin epätoivoisen hankalaa, sillä luonnolla itsellään on tapana määrävälein tai niin tarvittaessa 
puhdistaa säätöjärjestelmällään "roskat pöydältä". 

Toki jossain paikallisilmastossa voi esiintyä ongelmia ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna, mutta 
ne ovat luonteeltaan ohimeneviä, jos niin halutaan. ”Maa-äidille” on yhdentekevää, mitä puuhastelemme. 
Jos omasta mielestämme saamme aikaiseksi jotain globaalisti järeämpää seuraavien kymmenien tai satojen 
vuosien aikana, niistä saattaa hyvällä tuurilla tallentua jotain kivettyneisiin maakerroksiin (Kuva). Ehkä 
aikojen kuluttua jokin älyllinen elämänmuoto löytää merkkejä kadonneesta sivilisaatiostamme. Mutta siinä 
kaikki, mitä ihmisen suurista puheista ja teoista parhaimmillaan voi jää jäljelle.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157897286812725/?comment_id=10157897374012725&reply_comment_id=10157898213712725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157898025302725/?comment_id=10157898095092725&reply_comment_id=10157898146077725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157898025302725/?comment_id=10157898092777725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3305739736201523/?comment_id=3306029299505900&reply_comment_id=3306486522793511
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3305739736201523/?comment_id=3306466882795475
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3287518244690339/?comment_id=3294261110682719&reply_comment_id=3306362969472533
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3303931126382384/
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Omankin hallituksemme edustajien pitäisi ymmärtää pysyä arkitodellisuudessa ja käyttää vähäiset yhteiset 
resurssimme järkevästi oman hyvinvointimme ja turvallisuutemme edistämiseen. On esimerkiksi jo 
pelkästään olemassaoloamme silmällä pitäen huomioitava, että jokin milloin tahansa iskevä isompi 
luonnonkatastrofi saattaa kurittaa rankalla kädellä maatamme. Jos tällaiset luontoon liittyvät perusasiat 
unohtuvat ilmaston "pelastamisen" tiimellyksessä, on vaarana tulla yllätetyksi isosti katastrofin sattuessa. 
Siinä vaiheessa voi olla turhaa tuskailla, kuinka tässä pääsikään käymään näin ”kunnianhimoista 
hiilineutraaliutta” silmät ummessa ahnehdittaessa. 

Onko Maapallon suurilmastossa niin isoja ongelmia, että pitäisi olla huolissaan? On, mutta vain kaoottiset 
ison mittakaavan luonnontapahtumat. Toki jossain paikallisilmastossa voi esiintyä ongelmia ihmisen 
hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna, mutta ne ovat luonteeltaan ohimeneviä (jos niin halutaan). Maa-
äidille on kuitenkin yhdentekevää, mitä puuhastelemme. Jos omasta mielestämme saamme aikaiseksi 
jotain globaalisti merkittävää seuraavien kymmenien tai satojen vuosien aikana, niistä saattaa hyvällä 
tuurilla tallentua jotain kivettyneisiin maakerroksiin (Kuva). Ehkä aikojen kuluttua jonkin älyllisen 
elämänmuodon historiankirjoitus saattaa löytää merkkejä kadonneesta sivilisaatiostamme. Mutta siinäpä 
kaikki, mitä ihmisen suurista puheista ja teoista parhaimmillaan voi jäädä jäljelle. 

Lähivuosikymmenien pienempänä uhkatekijänä on ilmaston sykliseen perusluonteeseen liittyvä luontainen 
viilentyminen. Sillä on erityistä merkitystä elämälle arktisessa ilmastossa. Valitettavasti hallituksemme on 
irtisanoutunut IPCC:n vuonna 2011 määrittelemästä ja käyttöön ottamasta luonnontieteellisestä 
ilmastonmuutosmääritelmästä (Linkki 2). Vaihtoehdokseen se on valinnut YK:n vuonna 1990 määrittelemän 
(ja IPCC:n vaivihkaa hylkäämän) poliittisia tarkoitusperiä palvelevan epätieteellisen lämpenevän ilmaston 
AGW-mallin. Tällainen päätös kertoo surullista viestiään maamme vastuullisen päätöksenteon tietotasosta 
ja harkintakyvystä! 

Sormi osoittaa myös hallituksen neuvonantajana toimivan Suomen ilmastopaneelin suuntaan, jonka 
nykyversioon osallistuu 15 professoria. Valitettavasti heidän aikaperspektiivikäsityksensä on 
riittämättömällä tasolla näkemään ”metsän puilta”. Se tarkoittaa puutteellista osaamista muun muassa 
ilmaston luontaisen vaihtelun rajojen hallinnassa. Toinen paneelin osaamistasoa jopa vakavasti heikentävä 
tekijä on sen tietämättömyys avaruusilmastoasioissa.  

Ilmastopaneelin enemmistön muodostavat ei-ilmastoasiantuntijat. Kun oma osaaminen ja 
tutkimuskokemus puuttuvat, päätöksenteossa on vaara päätyä mututiedon käyttöön, mikä tietenkin on 
edesvastuutonta toimintaa silloin, kun pelissä on jopa miljardeja euroja kuluttava verotulojen käyttö 
päätösten toteuttamiseksi. 

Ilmastopaneelilta ei osaamispuutteidensa vuoksi voi odottaa tieteellisesti arvokasta annettavaa. Siksi 
jatkossakin on odotettavissa sellaisia maatamme vahingoittavia tieteellisesti epäpäteviä lausuntoja, jotka 
ohjeistavat hallituksen tekemään maallemme kalliiksi käyviä virheellisiä ratkaisuja. 

Kun arvostelee, on myös korrektia esittää parannustoimenpiteitä. Mitä siis pitäisi tehdä? Mielestäni 
paneeliin tulisi lisätä sellaisia osaajia, joilla on vahva luonnontieteellinen käsitys ilmaston luontaisista 
vaihteluista ja avaruusilmastosta. Sitä varten pitäisi itse asiassa perustaa laajempi monitieteinen pyöreän 
pöydän avaruustutkimuspainotteinen ilmastoryhmä, jonka työhön sisältyisi mitattuun tietoon perustuva 
skandinaavisen holoseeni-ilmaston 11700-vuotisen historian perusteellisempi analysointi. Lisäksi ryhmän 
tehtäviin kuuluisi ilmaston tulevan kehityksen ennakointi periaatteella ”Pieni on kaunista”.  

Pyöreän pöydän ydinjoukon tulisi muodostaa pääosin tieteenalan tunnustetuista professoreista koottu 
asiantuntijaryhmä, joka tekee parhaan oman ja muun asiantuntijaosaamisen pohjalta realistisia lausuntoja 
ilmaston lähitulevaisuudesta. 

Professoriryhmän kokoonpano voisi vaihdella kysymyksenasettelun pohjalta. Näin taattaisiin paras 
ilmastotieto Ilmastopaneelin käyttöön ilman pelkoa siitä, että mukaan valikoituisi epätieteellistä poliittista 
ilmastonmuutosmääritelmää toteuttavaa ideologiaa.  

Suomen ilmastopaneeli on pyytänyt kansalaisilta 
ehdotuksia Ilmastolain uudistamiseksi 12.11.2020 
(torstai) mennessä. Koettakaahan vaikuttaa! :) 

Kuva. Läpileikkaus Maapallon 4,6 miljardin vuoden 
elämästä. Kuvassa havainnollistetaan geologisten 
aikakausien kerroksellista elämää. Oikeanpuoleisessa 
kuvassa näkyy, kuinka esimerkiksi dinosaurusfossiilit 
pulpahtivat mannerlaattojen törmäilyssä jopa parin 
kilometrin syvyydestä maan pinnalle 
ihailtavaksemme (Linkki 3).  

Kuva kertoo myös ihmisen kovin vaatimattomasta 
osuudesta ”maaäitimme” elämässä. Onnekkaimmat 
meistä ehkä pääsevät hyvällä tuurilla 
oikeanpuoleisen kuvan "yläpunkalle" tulevien 
paleontologien ihailtavaksi. :)  

https://valtioneuvosto.fi/-/1410903/ilmastolain-uudistus-on-kaynnissa-kansalaisten-nakemyksia-osallistumisesta-ja-oikeudenmukaisuudesta-kerataan-verkkokyselyilla
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/505/osallistuminen/914/kysely/
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Kannattaako siis kenenkään meistä - edes mahtavimpien vaikuttajienkaan (tai sellaisiksi itsensä 
kuvittelevien) - alkaa "maailmanpelastajaksi”? Olisiko sittenkin parempi jälleen ajatella, että "pieni on 
kaunista" ja lähteä sen pohjalta parantamaan pienilmastojemme yhteistä hyvinvointia, jonka keskeisenä 
kristalloijana on YK:n julistama jokaisen perusoikeus puhtaaseen hengitysilmaan!  

 

Linkki 1: Kaaviokuva ”Tiedon hierarkia” sivulla 32 julkaisussa Avauksia tietämisen hallintaan  

Linkki 2: ”Viralliset” ilmastonmuutosmääritelmät 

Linkki 3: Juttu dinosaurusten ajasta  

Kuvan pdf-versio:  

113. Syklien ymmärtäminen (IF 071120) 

Onhan se, mutta kyse on nousevista ja laskevista syklin vaiheista. Ongelmana muutosten arvioinneissa on 
lyhyiden aikajänteiden käyttö. Jos syklin pituus on 60 v. ja tarkasteltava aikajakso osuu nousevaan 
vaiheeseen, päädytään harhaisiin tulkintoihin, jos ei ymmärretä syklien olemassaoloa. 

114. Suomen ilmastosta yleistä (IF 071120) 

Periaatteessa kyllä, sillä Skandinavian niemimaan ilmastossa (kuten yleensäkin arktisilla alueilla) on 
Auringon, merivirtojen ja tuulten yhdessä pyörittämä 60–95-vuotinen syklisyys vahvassa roolissa. Kun 
katselee erilaisia keskilämpötilatilastoja, niissä näkyy lähinnä luontaista ja syklistä muutaman asteen 
haarukassa tapahtuvaa vaihtelua. Se on tyypillistä vaihtelua Köppenin ilmastovyöhykeajattelussa, joka 
pitäisi ottaa kaikkialla käyttöön. 

Erityisesti ns. mertenpuoleiset alueet lämpenevät ja viilenevät meriveden kulloisenkin lämpökapasiteetin 
mukaan. Mertensuojaisilla alueilla, joita esimerkiksi Skandien vuorijonon (Kölivuoriston) itäpuoleiset osat 
edustavat (läntinen osa Lappiakin kuuluu siihen), vaikuttaa lämpötilaan enemmän Aurinko. Jos halutaan 
tietää, millainen on tämänhetkinen reaali-ilmasto ilman merivaikutuksia ja viiveitä, tieto löytyy helpoiten 
mertensuojaisilta alueilta. Aiheesta tarkemmin Lansnerin & Pedersenin (2019) tutkimuksissa ja 
kuvasarjassa. 

Summa summarum: Suomessa ilmasto vaihtelee syklisesti ja lämpötilat vaihtelevat sitä voimakkaammin, 
mitä pohjoisemmaksi mennään. Muutaman asteen haarukassa tapahtuneet vaihtelut viimeisten sadan 
vuoden aikana ovat luontaista vaihtelua. Viime vuosikymmenien lämpimämpi ilmasto selittyy em. syklin 
maksimivaiheella, joka ohitettiin vuosien 2005 ja 2015 välillä. Yksittäiset vuodet edelleenkin voivat olla jopa 
poikkeuksellisen lämpimiä, mutta se kuuluu rajusti ja osin kaoottisestikin vaihtelevan ilmastomme 
perusdynamiikkaan. Syklin suunta joka tapauksessa on kääntynyt tasaisen varmasti viilenevään suuntaan. 
Perästä kuuluu, sanoi pakkasukko! :)  

115. Lämpötilahistoriikkia Rovaniemen alueella (SI2040 070120) 

Lämpötilatarkasteluita Rovaniemen alueella. Nyt on hyvä aika alkaa virittäytyä pakkaspäiviä varten. Katselin 
Rovaniemen seudun päivittäisiä minimi- ja maksimilämpötiloja kolmen mittauspisteen tietojen pohjalta: 
Rovaniemen lentokenttä (1959–2020), Rovaniemen rautatieasema (1999–2020) ja Apukka (1959–2019). 

Kylmyysennätys -47.5 oC mitattiin Apukassa 29.1.1999. Lämpimintä tuona päivänä oli korkeammalla 
sijaitsevalla lentokentällä (-38.1 astetta). Alempana kaupungin keskustassa 
sijaitsevan rautatieaseman mittari näytti -42.8 astetta. 

Aika tasaista on ollut minimien ja maksimien vaihtelu vuosikymmenien 
varrella. Missähän mahtaa luurata median ahkerasti mainostama ilmaston 
nopea lämpeneminen? Viljoa ei toistaiseksi ole kulmilla näkynyt! :) Saas 
nähdä, kuinka kovaa pakkanen paukkuu lähikuukausina. 

Tilastot löytyvät pdf-dokumentista. Data on peräisin Ilmatieteen laitoksen 
datapalvelusta 

116. Kielentarkistus (IF 061120) 

Hyvä keino tarkistaa painovirheensä on käyttää tekstiään tekstinkäsittelyohjelmassa. Ainakin pidemmät 
viestit kannattaa kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmassa, jolloin tulee sangen siistiä jälkeä. Joutuu näkemään 
pikkasen vaivaa, mutta kannattaa! 

117. Villet ja ilakointi (IF 061120) 

Tyypit, jotka pääsääntöisesti vaeltavat tietämättömyyden pimeydessä, eivät kykene näkemään ympärilleen. 
Siksi heillä ei ole edes edellytyksiä puhua totuutta vaan julistaa ideologiaansa.  

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/ekj_1+2001.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
http://lustialab.com/maputi/lk_120305_pfab.pdf
https://drive.google.com/file/d/16G5LIY3FoAlOvvfLN4F3asOHM8rMZ4Yw/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157892171347725/?comment_id=10157892438297725&reply_comment_id=10157892465182725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157892171347725/?comment_id=10157892277177725&reply_comment_id=10157892457712725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3180069448768553/
https://drive.google.com/file/d/12U281SP4kQ7r6OXKod4p1QIh9B2_wTWF/view
https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppenin_ilmastoluokitus
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157609824552725/?comment_id=10157609825242725&reply_comment_id=10157610021742725
https://drive.google.com/drive/folders/1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4?fbclid=IwAR0hEewZBCQV2x93wH4Mb3OGNCRu33uQUYwyjmy7gIw3SywZruLtOkWSYP4
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3298802666895230/
https://drive.google.com/file/d/1ejA7Udwf6bBGVV_u6aMhTg53Mg-5jRqN/view?fbclid=IwAR2HbZiKVynK9rUIKs53qm_T0T-Di197xImD8zq2-7YU1oZgsw4_fgIST4s
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157889895302725/?comment_id=10157890007237725&reply_comment_id=10157890034582725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157888291477725/?comment_id=10157889998857725
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Toinen ryhmä on rahanahneet, joita totuus ei kiinnosta, mutta he ovat aina valmiina saalistamaan isoa 
pottia. Sellainen on nyt amerikoissakin tarjolla, jos suurliikemies Joe pääsee avaamaan jättimäisen 
ilmastopiikkinsä jo muutenkin tiukilla olevan vähävaraisen kansan selkänahkan rippeistä lypsämällä. 

En kyllä ymmärrä, mitä ilakoimista näillä villeillä ja muilla hengenheinolaisillaan tällaisesta lähimmäistensä 
kurjistamisesta on. 

118. Ajatustenvaihdon pohjaksi (Kylmämaa 061120) 

Suosittelen tutustumaan vaikkapa Lappajärven ilmastoseminaarin kuvasarjaan. Siitä pääsee 
yleiskäsitykseen siitä, mitä ilmastossa on tapahtunut, missä mennään ja mitä on tapahtumassa pitkässä 
juoksussa meillä ja yleisesti pohjoisella pallonpuoliskolla. Kuvasarjan lopussa on lisäviitteitä koskien 
vaihtelevaa ilmastoamme. Paljon mielenkiintoista ja ajankohtaista löytyy myös Suomen ilmasto 2040-fb-
ryhmästä.  

Kuvasarja "Puulustojen kertomaa ilmastosta"  

Suomen ilmasto 2040 (fb-ryhmä)  

Pikalinkki ”Puudelit” käymiini ilmastoaiheisiin somekeskusteluihin vuoden 2020 aikana.  

119. Ilmastomenneisyys ja -tulevaisuus (IF 051120) 

Ilmastohistoria tarjoaa avaimen menneisyyteen ja paljolti myös tulevaisuuteen. Aihepiiristä on julkaistu 
asiallistakin tietoa runsaasti. Suosittelen tutustumaan vaikkapa Lappajärven ilmastoseminaarin kuvasarjan 
lukuihin 5 ja 6 (kuvat 98-133). Niistä pääsee yleiskäsitykseen siitä, mitä ilmastossa on tapahtunut, missä 
mennään ja mitä on tapahtumassa meillä ja yleisesti pohjoisella pallonpuoliskolla pitkässä juoksussa. 

120. Lapin metsävaurioprojekti (SI2040 051120) 

Tässä historiikkia metsäkuoleman tutkimisesta, mediapelistä, jo etukäteen ”vuorenvarmoista” tuloksista ja 
eduskuntakäsittelystä. Katso myös linkit koosteen lopussa. 

121. ”Luotettava” valtamedia (SI2040 051120) 

Valtamedian edustajan myöntämän karvaan totuuden sanoja 1980-luvun metsäkuolemista. No se oli 
kuitenkin vasta alkusoittoa verrattuna nykyisen "luotettavan" valtamedian harjoittamaan värittyneeseen 
ilmastoaivopesuun. 

122. Köppenin ilmastoluokitus käyttöön (SI2040 051120) 

Kiitos Eero, että herättelet tässäkin asiassa syvempiä ajatuksiani! Eipä tuohon sanomaasi ole juurikaan 
lisättävää. Mutta laitanpa kuitenkin omankin lusikkani soppaan. :)  

Aloitan vaikkapa tästä. Monissa asioissa arvostamani Markus Lehtipuu sai minut ajattelemaan ilmastosta 
toisellakin tavalla. Valitettavasti hänen laajempi postauksensa ei enää näy seinältään.  

Jottei totuus ilmastosta unohtuisi ... 

Maailman ja IPCC:n pitäisi vähitellen siirtyä järkiajatteluun ja sen myötä Köppenin mainion 
ilmastoluokituksen käyttöön ilmaston seurannassa. Luokitus ottaa kantaa ilmastoon vyöhykkeittäin, mikä 
on mielekästä ilmastodynamiikan kannalta katsottuna. Lisäksi se antaa tarvittavan vaihteluvälin luontaisille 
säävaihteluille, minkä ymmärtäminen näyttää olevan ylivoimaisen vaikeaa nykyisessä ”pilkkujen 
viilaamiseen” keskittyvässä näennäissysteemissä. Köppenin ilmastovyöhykeajattelu. Se auttaa osaltaan 
luokittelemaan ihmisen kannalta tärkeitä pienilmastoja, joita Maapallolla on tuhansittain, myös 
vyöhykkeiden sisällä.  

Pienilmasto on se elinympäristötodellisuus, joka on meille suorastaan elintärkeä esimerkiksi katsoessamme 
kotimme ikkunasta ulos. Olemme valmiit maksamaan ikkunanäkymistämme mansikoita! Toki silloin 
haluamme myös nauttia puhtaasta ympäristöstä! Jos siinä ilmenee jotain ongelmaa, on luonnollista, että 
yritämme vähintäänkin lieventää ongelmaa.  

Jos ongelma on isompi, mikä edellyttää järeämpiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi, olemme mielellämme 
myötävaikuttamassa siihen. Onneksi kyseessä on paljon helpompi ja tuloksekkaampi lähestymistapa 
arvostaa puhdasta luontoa kuin yrittää halata epätoivoisesti ja ”kädettömänä” Maapallon koko 
paikallisilmastokirjoa. Sellainen tehtäväkerralla haukattavaksi on mahdoton! Mutta paikallisilmastossamme 
se on usein täysin toteuttamiskelpoinen! Lisäksi sekä verorahat että yksityinen raha saavat erinomaisen 
vastineen tällaisesta pienipiirteisessä oman elintilamme olosuhteiden parantamisesta.  

Valitettavasti nykysysteemissä sotketaan alan tutkijoita myöten ilmasto ja sää keskenään, ja poliitikot 
seuraavat kiltisti esimerkiksi Suomen ilmastopaneelin taivaita maalailevia ja heikosti perusteltuja tulkintoja 
rahojemme käyttämiseksi erittäin kyseenalaisiin tarkoituksiin. Asiaa voi verrata riskialttiiseen uhkapeliin, 
jossa pääsääntöisesti hävitään omat, lainatut ja varastetut rahat. Surullista, että päätöksentekijöiltä ja 

https://www.facebook.com/Kylmamaa.fi/posts/10159372855072922?comment_id=10159373814252922&reply_comment_id=10159374464687922
https://www.facebook.com/Kylmamaa.fi/posts/10159372855072922?comment_id=10159373814252922&reply_comment_id=10159374464687922
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/
https://www.facebook.com/notes/suomen-ilmasto-2040-finnish-climate-2040/puudelit/2626156817493155/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157882047062725/?comment_id=10157888562227725&reply_comment_id=10157888692677725
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3293139797461517/?comment_id=3295130630595767
https://lustialab.com/data/pdf/Ita-Lapin_metsavaurioprojekti_ja_nolo_olo.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3293139797461517/
https://www.facebook.com/eero.kuusela.5836/posts/183640506626446?comment_id=183854079938422
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157862796207725/?comment_id=10157864497732725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2238596876249153/
file:///M:/DENDRO/___CC_Critical/Puudelit/Köppenin%20ilmastoluokitus:%20https:/fi.wikipedia.org/wiki/K%25C3%25B6ppenin_ilmastoluokitus
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heidän neuvonantajiltaan puuttuu sellainen korkeamman tason ilmastosaaminen ja -ymmärrys, jossa 
osataan myös sanoa, että ”EI”.  

Oman elintilansa / ympäristönsä ilmanlaadun parantamisen sekä samalla naapureidensa terveyden 
suojelemisen ja asumisviihtyvyyden säilyttämisen voi aloittaa omaehtoisesti vaikkapa taajamissa 
puukiukaallisten saunojen ja muiden tulisijojen hengenvaarallisten yhdisteiden (mm. pienhiukkaset, PAH) 
siivoamisella samoin periaattein kuin tehtaiden piippujen myrkkykaasujen kanssa tehdään 
(sähkösuodattimet jne.). Ei edes maksa omaisuuksia. Jokainen voi osallistua tämänkaltaisiin kaikkien 
hyvinvointia edistäviin ympäristö- ja terveystekoihin – ja myös avoimeen keskusteluun kipeistä 
kysymyksistä niistä muutenkin kuin naapurivihan välityksellä! 

Nyt käytössä oleva vallanpitäjän tapa pakottaa milloin mihinkin kalliiseen ideologiseen muotivillitykseen, 
mikä saa kansalaiset vihaisiksi ja kapinoiviksi. Se ei todellakaan ole kenenkään etu. 

123. Mistä CO2 kertoo ilmastohistoriassa (IF 031120) 

Nätti käyrä, mutta onko siinä koko "totuus"? 

 

Hiilidioksidipitoisuuden kehitystrendistä kuvan aikajänteellä ei käsittääkseni ole 
ollut keskustelua. Mutta mittaustekniikat toki vanhempien esiintymien osalta 
saattavat puhuttaa. Eivätkä asiat siitä, milloin esiintyy mitäkin pitoisuutta, 
välttämättä ole niin yksiselitteisiä, kun tutkitaan satojen tuhansien vuosien ikäisistä 
jäistä ilmakuplia. Moni muukin asia vaikuttaa hiilidioksidin määrään kuin ihminen. Lisäksi mittausten 
puutteet kuten (ajoitusvirheet, varianssin epähomogeenisuus). Ja kuka sanoo, etteikö muinoinkin olisi 
voinut olla samanlaisia käyriä? On ollut paljon hurjempiakin pitoisuuksia (Kuva).  

124. Jääkausiaika 1960–1980 (IF 021120 SI2040 021120) 

Kun ilmasto nyt niin "kauhiast lämpiää", 1960–1980 -luvuilla oli toinen ääni kellossa: silloin oli vahva 
rummutus siitä, että on tulossa uusi jääkausi ja tosi nopeasti.  

Mutta sen jälkeen kun alarmistit haistoivat rahan ja keksivät lämpenemisidean 1980-luvulla, heille tuli kiire 
mitätöidä kaikki käsitykset uuden jääkauden syntymisestä. Oheisessa koosteessa kuvataan, kuinka NASA 
väärensi mittausdatat, Connolley ym. uudelleen kirjoittivat ilmastohistorian Wikipediaa myöten ja sinänsä 
asiallinen IPCC-tutkimus puhallettiin henkiin, jotta päästiin kirsikkapoimimaan soppevia kauhutarinoita 
poliitikoille ja muille päätöksentekijöille tulevasta ilmastosta. 

Nyt sitten on siirrytty seuraavaan vaiheeseen, jossa ihmispolojen aivopesun määrä on massiivinen. Eija 
kuvasi yhteenvedossaan mainiosti, mistä on kysymys.  

Oppitunti huijaamisesta (kannattaa tutustua artikkelisikermään ja vanhoihin lehtileikkeisiin) 

125. Uusi_Maailman_Järjestys (IF 021120) 

Kyllä se sitä on: täydellistä aivopesua. Nyt on niin moni mukana näissä touhuissa, ettei ole kaukaa haettua 
puhua Uuden_Maailman_Järjestyksen luomisesta. Väestöaivopesu on laajamittaista.  

Punavihreät kumppaneineen ovat tekemässä uskomattoman kusetuksen. Ja muut ääniä kalastelevat 
poliitikot seuraavat kuin hai laivaa. Jos Trump häviää vaalin, on Usankin puolella peli hävitty. Silloin tauti 
pääsee leviämään vauhdilla lännessä. Masentavaa. Saa nähdä, sortuuko Itä tähän pelleilyyn. 

126. Keskustelu Ilmastofoorumilla (IF 021120) 

Tämän seinän yhtenä tavoitteena on opastaa kriittisesti tarkastelemaan netistä lukemaansa. Kriittisyys 
puolestaan vaatii asioihin tutustumista. Lähemmäs todellisuutta päästään silloin, kun tarkastellaan asioita 
monipuolisesti ja vasta sen jälkeen tehdään omia johtopäätöksiä.  

Päätelmiään voi testailla ottamalla osaa keskusteluun ja/tai kysymällä rohkeasti, voiko niin ja niin ajatella. 
Testaaminen onnistuu silloin parhaiten, kun jätetään tarpeeton "höyryäminen" ja inttäminen vähemmälle.  

 

127. Puudelit-tiedote (SI2040 011120) 

Uusille (ja vanhemmillekin) jäsenille tiedoksi, että kommentointini linkkiviittauksineen tällä seinällä, 
Ilmastofoorumilla ja muissakin someympäristöissä vuoden 2020 osalta löytyvät Puudelit-tiedostosta. 
Linkeistä pääsee alkuperäisiin keskusteluihin. Osa kommenteistani on "varastossa" odottamassa 
julkaisemistaan. 

Koosteessani on nyt (1.11.2020) 360 kommenttia ja laajempaa tarkasteluani, yhteensä pienen kirjan verran 
(96 sivua). Niistä voi tehdä myös hakuja, mikä toivottavasti auttaa haluamansa löytämisessä.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157882047062725/?comment_id=10157883818547725
https://drive.google.com/file/d/1ixSbP5ktyt6mID0LfPpWh0jSCAupvPdX/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157882047062725/?comment_id=10157882118107725
https://casf.me/wp-content/uploads/2017/07/Temperature-adjustment-Fraud-at-NASA.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157882047062725/?comment_id=10157882071712725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10156766092717725/?comment_id=10157814693907725&reply_comment_id=10157881965867725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3285033584938805/
https://lustialab.com/data/pdf/puudelit.pdf
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128. Holoseeni-ilmasto ja CO2 (IF 011120) 

Tietysti voidaan skaalata minimien ja maksimien mukaan. Mutta parantaako se yhtään tilannetta, jos 
aikaperspektiivin valinnassa harrastetaan kirsikanpoimintaa?  

Tarkastelu pidemmällä aikajänteellä paljastaa holoseeni-ilmaston rajut lämpötilavaihtelut pohjoisella 
pallonpuoliskolla. Sen referenssinä voi pitää vajaan kolmen asteen haarukassa tapahtunutta Pohjois-
Skandinavian holoseeninaikaista keskilämpötilan vaihtelua, kun muutoksia tarkastellaan satojen vuosien 
tasoitettuina vaihteluina (Lilleøren ym. (2012), kuvan sininen käyrä). 

Em. tutkimuksen tulokset viittaavat pienen jääkauden kuuluneen holoseenin jopa kolmen rajuimman 
ilmastollisen notkahduksen joukkoon. Ensimmäinen tapahtui noin 8200 vuotta sitten, jolloin suuri Ojibway-
jääjärvi purkautui Hudsoninlahteen (yhteys Atlanttiin) aiheuttaen monisatavuotisen ilmastoa viilentävän 
katkoksen Golf-virran toimintaan. Toinen voimakas ilmastollinen katastrofi tapahtui 1650—1600 eaa., 
jolloin Santorinin tulivuoren jättipurkaus tuhosi silloisen Välimeren kulttuurin ja täytti Euroopan taivaan 
tuhkapilveen niin, että Lapin männynkin kasvu puolittui. 

Viimeistä tuhatvuotisjaksoa pohjoisella pallonpuoliskolla leimaavat keskiajan lämpökausi, jolloin vallitsi 
nykyistä puolisen astetta lämpimämpi ilmasto sekä pieni jääkausi, jolloin oli vajaan asteen verran 
viileämpää. Viimeinen vuosituhat oli holoseenin kymmentuhatvuotisen tarkastelujakson kylmin. Viimeisten 
parinsadan vuoden aikajaksolla tapahtunut lämpötilan nousu on paluuta pienen jääkauden kylmistä oloista 
nykyiseen normaali-ilmastoon.  

CO2-nousun korreloiminen viimeisten parinsadan vuoden aikana tapahtuneeseen lämpötilanousuun on 
näennäistä, sillä toipuminen pienestä jääkaudesta nykylämpötiloihin sattui suunnilleen samanaikaisesti 
alailmakehän CO2-nousun kanssa. Holoseeni-ilmaston keskilämpötila ja CO2-pitoisuus ovat itse asiassa 
kulkeneet ristikkäisiin suuntiin, eikä viimeisten parinsadan vuoden pieni lämpötilanousu suinkaan muuta 
päätrendiä, jossa pikku hiljaa, 0.30 … 0.35 asteen tuhatvuotistahdilla, liu’utaan kohti kylmempiä aikoja, 
halusimmepa sitä tai emme.  

Linkki1: Holoseeni-ilmaston viilenemis- ja lämpenemistrendit 

Linkki 2: Lappajärven ilmastoseminaarin (2019) esitykseni: luvut 5 ja 6 (kuvat 98–133) 

129. Ilmastojärjestelmä ja mantraaminen (IF 011120) ei julkaisu 

Pikkusen aiheen vierestä, mutta menköön, Paulin kommentin aktivoimana!   

Virallisen tahon täytyy mantrata uskomuksiaan, jotta se saisi ladatuksi virtaa kuvittelemaansa 
mahtavuuteensa muuttaa globaali-ilmaston luontaisten vaihteluiden vuosituhansien, -miljoonien ja -
miljardien aikana muotoutunutta ilmastojärjestelmää.  

Pysyvien ihmisperäisten muutosten ymppääminen luonnon suureen historiankirjaan on kuitenkin hankalaa, 
sillä luonnolla itsellään on tapana määrävälein tai niin tarvittaessa puhdistaa säätöjärjestelmällään "roskat 
pöydältä".  

Toki paikallisilmastossa voi olla suuriakin ongelmia ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna, mutta 
kysymys onkin siitä, poistuuko häiriö, kun sen aiheuttajaan puututaan. Päästöt häipyvät, kun päästölähde 
poistetaan. Tällainen työ on ihmisen kannalta arvokasta ja välttämätöntäkin, mutta Maa-äidille on 
yhdentekevää, mitä puuhastelemme. Jos saamme jotain järeämpää aikaiseksi, seuraavien sadan, tuhannen, 
miljoonan jne. vuoden aikana saattaa jokunen pieni merkintä löytyä kivettyneistä maakerroksista. Aikanaan 
jokin älyllinen elämänmuoto ehkä keksii, että joskus kauan sitten on esiintynyt jotain älyllistä aktiviteettia.  

Hallituksemmekin pitäisi oivaltaa se, että vähäiset resurssimme kannattaa käyttää elämää säilyttävien 
erilaisten turvajärjestelmien kehittämiseen siltä varalta, että jokin iso luonnonkatastrofi sattuu Suomen 
kohdalle. Jos tällaiset asiat unohdetaan, olemme katastrofin sattuessa "housut kintuissa". Siinä vaiheessa 
on enää turhaa itkeä sitä, että miksemme huomioineet uhkaa aiemmin.  

Lähiajan pienempänä uhkatekijänä on ilmaston sykliseen perusluonteeseen liittyvä viilentyminen, millä on 
merkitystä meille arktisen ilmaston ankarissa olosuhteissa eläville ihmisille. Valitettavasti hallituksemme 
irtautuminen IPCC:nkin 2011 käyttöön ottamasta luonnontieteellisestä ilmastonmuutosmääritelmästä ja 
sitoutuminen YK:n vuonna 1990 määrittelemään poliittisia tarkoitusperiä palvelevaan julistukseen kertoo 
valitettavan synkkää kieltään vastuullisen päätöksenteon tietotasosta ja harkintakyvystä.  

Sormi toki osoittaa myös sekä vanhan että uuden ilmastopaneelin suuntaan, jossa on koolla koko liuta 
professoreita, mutta hekin (ainakin valtaosa) ovat poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän sokaisemia 
hyväntahtoisia hölmöjä vailla omaa tieteellistä ilmasto-osaamista.  

”Viralliset” ilmastonmuutosmääritelmät: 
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157879538017725/?comment_id=10157879969702725
https://drive.google.com/file/d/1N9j9XKk8FBfgbY2xV-dBjAvAnuGLJXFV/view?usp=sharing
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/jyrki.itkonen.5/posts/3275028685940909?comment_id=3275214302589014
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
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130. Pekka Kangas ja yritys 35 v (311020) 

Onnittelut Pekalle ja väelle sinnikkäästä yrittämisestä sekä sen mukanaan tuomalle kantopinnalle! Kivasti 
tehty juttu, oli ilo lukea tällaista positiivishenkistä kerrontaa haastetuista ja voitetuista vaikeuksista. Siinäpä 
mallia meille muillekin! :) 

131. Faktadenialismi (IF 311020)  

Faktadenialistit ovat ties mitä uskomusagendaa ajava jonkin sortin yhteiskunnallinen häirikköryhmittymä, 
jolle tieteellinen totuus on merkityksetön. Tärkeää heille on vain se, että heidän omaa ideologiaansa 
palveleva mielipiteensä keinoja kaihtamatta saa (pseudotieteellisen) faktaleiman. Kyse on tälle päivälle 
tyypillisestä faktadenialismista, josta hallituksemme ilmastopolitiikka toimenpidesuunnitelmineen on 
surullinen kouluesimerkki.   

Mutta koska vanhan sanonnan mukaan valheella on lyhyet jäljet ja totuus ei pala tulessakaan, 
tietämättömyyteen, valheellisuuteen, oman edun tavoitteluun tai muuhun tiedon vääristelyyn perustuvat 
teot joutuvat ennemmin tai myöhemmin historiankirjoituksen häpeäpaaluun esimerkkeinä siitä, kuinka 
laajamittaista tuhoa on aiheutettu muka ”kehityksen” nimissä. 

132. Eero Kuusela (IF 302020) 

100 % asiaa! Ensin perusasiat kuntoon, ja vasta sitten "hiekkalaatikkoleikit", jos asialistalla tilaa sellaisille 
jää. Tosin ei taida jäädä, sillä olemme Auringon "lapsia" ja sen myötä lähiaikojen ehkä jopa rajusti 
kylmenevän ilmaston armoilla! 

Hallituksenkin tulisi havahtua ruusuisesta ilmasto"kuplastaan" ja varautua syklisesti vaihtelevan ilmaston 
todennäköisesti tapahtuvaan useamman kymmenvuotiskauden viileämpään vaiheeseen. Hallituksen 
velvollisuutena on niissäkin oloissa turvata kansalaisten hyvinvointi tai jopa hengissä selviäminen! 

Lämpö ei ole oloissamme koskaan ollut kuolemaksi, mutta kylmyys sen sijaan on usein ollut, ja toki voi 
edelleenkin olla - varsinkin kaavaillussa ja tuntemattomassa "hiilineutraalissa" olotilassa! 

133. Lansner & Pedersen (IF 291020) 

Toki. Juuri tästä syystä pitäisi unohtaa globaalien lämpötilakeskiarvojen laskeminen, koska jopa vastakkaiset 
lämpötilan kehityssuunnat kumoavat toisiaan. Tällainen kikkailu sen lisäksi, että yhdistellään prokseja 
instrumentaalimittauksiin, laimentaa holoseeni-ilmaston vaihteluita niin paljon, että päästään puhumaan 
puuta heinää eli esittämään mitä tahansa globaalin ilmaston trendeistä. Nämä "trendit" ovat usein tehty 
katsojan silmää varten milloin minkäkin tarkoitusperän edistämisen toivossa.  

Koskien globaaleja ilmiöitä, on asia erikseen tutkia esimerkiksi termohaliinikiertoa, joka tarvitsee 
molempien pallonpuoliskojen vuorovaikutteisuutta.  

Jos halutaan tietää, millainen on tämänhetkinen reaali-ilmasto ilman merivaikutuksia ja viiveitä, tieto löytyy 
mertensuojaisilta alueilta. Tarkemmin Lansnerin & Pedersenin (2019) tutkimuksista täällä.  

Aiheesta helppotajuinen kuvasarja (sisältyy edelliseen linkkiin)  

Näiden tarkasteluiden päätelmänä on se, että pohjoisen pallonpuoliskon (eikä eteläisenkään) ilmaston 
keskilämpötiloissa ei ole meneillään mitään sellaista, joka poikkeaisi merkittävästi holoseeni-
ilmastohistoriasta.  

On tietysti hyvä mainita yksi asia: ilmasto on viilentynyt viimeisten 7000 vuoden aikana useilla asteilla. On 
tietysti hyvä mainita yksi asia: ilmasto on viilentynyt viimeisten 7000 vuoden aikana useilla asteilla. Mutta 
sekin on Maan ratakiertoon ja akselikulmaan liittyvä luontainen ilmiö.  

Pitkäaikaisista trendeistä on olemassa Lappajärven ilmastoseminaarin kuvallinen esitykseni, jonka luvusta 
6.5 (kuvat 127-125) pääsee käsitykseen siitä, mitä on tapahtumassa meillä ja yleisesti pohjoisella 
pallonpuoliskolla pitkässä juoksussa. https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf 

134. Lätkämailat pulpahtelevat pintaan (IF 291020) 

Kommenttini. Tätä roskaahan markkinoidaan aktiivisesti joka suuntaan, joten mistään uudesta ilmiöstä ei 
ole kysymys. Epätieteellisyyden keulakuvaksi muodostuneesta aiheesta on jauhettu tässäkin ryhmässä jo 
vuosien ajan – kyllästymiseen saakka. Koska lätkämailaruumiit edelleenkin pulpahtelevat pintaan, yritän 
itsekin vielä kerran upottaa niitä.  

Surullista, että tiedettä raiskataan oikein urakalla. Tästä voidaan moittia myös aivonsa narikkaan heittäneitä 
tai muuten tieteellisesti epärehellisiä tutkijoita. Valitettavasti syyttävä sormi osoittaa myös uppoavan CO2-
agendansa pelastamiseksi epätieteellisiin tekoihin ryhtyneiden Ilmatieteen laitoksen edustajien suuntaan. 

- - - 

Varsinaiseen asiaan: 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157877352662725/?comment_id=10157877423692725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157876561507725/?comment_id=10157876660282725
https://www.facebook.com/eero.kuusela.5836/posts/182356386754858?comment_id=182384306752066
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/730832057871602/?comment_id=730944271193714&reply_comment_id=731238671164274
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157609824552725/?comment_id=10157609825242725&reply_comment_id=10157610021742725
https://drive.google.com/drive/folders/1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4?fbclid=IwAR0hEewZBCQV2x93wH4Mb3OGNCRu33uQUYwyjmy7gIw3SywZruLtOkWSYP4
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3275282242580606/?comment_id=3275320039243493&reply_comment_id=3275567872552043
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Proksien ja instrumentaalimittausten yhdistämiseen liittyy perustavaa laatua olevia sellaisia ongelmia, jotka 
lähes satavarmasti johtavat virheellisiin johtopäätöksiin. Kyse on suuritaajuisten (high-frequency) 
instrumentaalimittausten yhdistämisen vaikeudesta matalataajuisempaan (low-frequency) 
proksimuuttujien vaihteluun, sillä mittaussarjat yleensä ovat liian lyhyitä matalataajuisten vaihteluiden 
määrittämiseen. Jos lasketaan viimeisten 200 vuoden CO2-keskiarvo, ollaan tasolla 310 ppm, mikä vastaa 
aiempia huippuarvoja. 

Kyseessä on joko tarkoituksellinen harhaanjohtaminen (huijaus) tai tutkijoiden heikko ammattitaito. En 
tässä tapauksessa usko jälkimmäiseen, joten agendahommiksi taitaa mennä... 

Ei-vuodentarkkoja prokseja yleensäkin vaivaa korkeataajuisen vaihtelun häviäminen tasoituksissa. Siksi 
niiden informaatioon menneisyyden ilmastomittareina tulee suhtautua kriittisen asiantuntevasti. Se koskee 
myös jäätikköprokseja. Onneksi se totuuskin on siellä kohinan seassa jossain; se vain pitää osata erottaa 
ammattitaidolla muusta kohinasta (noise). 

Ainoastaan puulustot vuodentarkkoina selviävät puhtain paperein resoluutiosta aiheutuvasta vaihtelun 
tasoittumisesta. Mikä parasta, ne pystyvät kuvaamaan myös matalataajuisen vaihtelun (RCS). Prokseina 
niillä toki on muita vajavaisuuksia, joiden hallinta edellyttää pelikenttänsä ammattimaista osaamista. 

Hyvänä esimerkkinä siitä, miten ei proksi-instrumentaalimalleja ei pidä yhdistellä, ovat Mann-Marcott -
tyyppiset tasoitukset (Linkki 1). Marcottissa sentään oli rehtiyttä myöntää julkisesti vuoden 2013 
virheellinen lätkämailansa. Itse asiassa proksi-instrumentaalimallit pitäisi kokonaan julistaa pannaan, sillä 
lyhyyden vuoksi tuskin mistään instrumentaalisarjasta on mahdollista selvittää satojen vuosien pituista 
matalan taajuuden vaihtelua, mikä puolestaan tuhansien vuosien pituisissa prokseissa on oletusarvo. Niin 
ikävää kuin se onkin todeta, eri taajuiset vaihtelut kohtaavat väärissä paikoissa, mikä on tilastotieteellisesti 
kestämätön paikka. 

On paljon muutakin, josta pitää tietää ja huomioida prokseissa instrumentaalimittausten ”jatkajina” 
puhuttaessa. Niistä kertoo analyyttisesti ja asiantuntevasti Christiansenin ja Ljungqvistin 57-sivuinen ” 
Challenges and perspectives for large-scale temperature reconstructions of the past two millennia” (Linkki 
2). Toivottavasti he laajentavat erinomaisen opettavaisen tarkastelunsa ”proksitieteilijöiden” oppikirjaksi 
saakka! 

Linkit viestini kommenttikentässä. 

135. Helama 70 vuoden viive (IF 291020) 

Näitä asioita ei voi ajatella liian suoraviivaisesti. Maksiminsa ohittaneen syklin ja lämmenneiden merien 
("kuuman vesikattilan") viiveellinen vaikutus ilmaston keskilämpötilaan näkyy vielä pitkään. Tässä Helama 
ym. tutkimus asiasta: jopa 70 vuoden viive siitä, kun Aurinko lämmitti normaalia tehokkaammin meriä 
(1940-2010). 

Helama S, Macias Fauria M, Mielikäinen K, Timonen M & Eronen M. 2010. Sub-Milankovitch Solar Forcing of 
Past Climates: Mid and Late Holocene Perspectives.Geological Society of America Bulletin. Abstrakti.  

136. Auringon koronapurkaus (IF 291020) 

Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, jonka suhteen täytyy toivoa parasta ja pelätä pahinta: 

Vaimoni oli kyseisenä päivänä (23.7.2012) käymässä synnyinkotonaan Kolarissa, kun sai amerikkalaiselta 
tähtitieteilijäystävältään varoituksen soihtupurkauksesta (solar flare storm). Mitä tapahtui: kun purkaus 
saavutti Maan, hän koki pihallaan niin kovaa kuumuutta, että joutui vetäytymään sisätiloihin. Hän puhuu 
havainnostaan vieläkin, joten ilmeisen epätavallisesta kokemuksesta on ollut kysymys. Osaamatta ottaa 
kantaa enempää asiaan, totean vain, että tällainen ”läpi elämän mielessä pysyvä havainto” kokeneelta 
tähtitieteen harrastajalta! 

Nasa Sciencen artikkeli valottaa tapahtunutta jutussaan. Jutun lopuksi kommentti: “If Riley's work holds 
true, there is a 12% chance we will learn a lot more about extreme solar storms in the next 10 years—when 
one actually strikes Earth.” Says Baker, "we need to be prepared."  

“Jos Rileyn tutkimus pitää paikkansa, on 12 prosentin todennäköisyys sille, että uusi aurinkopurkaus on 
sattuu seuraavan kymmenvuotisjakson (2014-2024) aikana. On aiheellista vähintäänkin valmistautua 
sellaiseen mahdollisuuteen.  

No ei sentään ”maailmanloppu”, mutta isoja vaikutuksia kuitenkin.  

Tapausta pidetään vakavana varoituksena avaruussään mahtavista voimista.  

Koskien ilmastoa, tällaisistakin huolenaiheista Suomen hallituksen pitäisi olla – viilenevän ilmaston lisäksi – 
aidosti huolissaan ja jättää suuriäänisen ”lillukanvarsista” hömpöttämisensä vähemmälle. Mutta eihän 
tämä(kään) tietenkään saa vastinetta heidän epätieteellisessä ajatusmaailmassaan, joten seuraava 
kysymykseni kaikunee kuuroille korville: miten he aikovat suojella meitä kansalaisia tällaiseltakin 
vastoinkäymiseltä, johon verrattuna koronaepidemian taloudelliset vaikutukset voivat olla hyttysten ininää! 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2606553436120160/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/730832057871602/?comment_id=730944271193714&reply_comment_id=730965424524932
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/730832057871602/?comment_id=730875607867247&reply_comment_id=730958494525625
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_2012
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2014/23jul_superstorm
https://earthsky.org/space/are-solar-storms-dangerous-to-us
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/swe.20097
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137. Wikin epäluotettavuus (IF 271020) 

Suhtaudun nykyään aiemmin arvostamiini Wikipedian ilmastojuttuihin varauksellisesti, sillä 
"lätkämailamies" William M. Connolley väärensi tuhansia artikkeleita alarmistisesti värittyneeseen 
epätieteelliseen muotoon.  

Kuvan lätkämailagraafi kuuluu samaan näennäistieteelliseen julkaisujen joukkoon, joten sen paikka on 
roskakorissa, jos haluaa asiallista ilmastohistoriatietoa. Näitä väärennöksiä riittää nykyisin ilmastoaiheisissa 
Wikipedia-kirjoituksissa. Mutta ihmekö tuo, kun oppikirjojakin väärennetään kovalla paatoksella.  

Ohessa viite lähteeseen (2014), jossa Roy Spencer käyttää Wikistä ilmaisua "untrustworthy-reference-
source" (epäluotettava lähde): 

Ote kirjoituksesta: "Se on kuin muotoa muuttava tietoportaali hallitsevien wikipedialaisten tahdosta. Se voi 
olla tarpeeksi hyvä ohimenevälle blogiviitteelle, mutta ei ole takeita siitä, että sillä on sama merkitys kuin 
viittauksella huomenna tai jopa tunnin kuluttua. Kun tällaiset muodonmuutosviitteet ovat usein poliittisesti 
motivoituneiden toimittajien armossa, se ei todellakaan ole tarpeeksi hyvä tieteellisten julkaisujen 
lainaamiseen. 

Ehkä siksi korkeakouluissa on ollut liike kieltää Wikipedia lähteenä, jopa viime aikoina niin pitkälle, että se 
poistettiin korkeakoulujen WiFi-yhteyksistä." 

- - - 

Vuoteen 2009 mennessä tai sen aikana tämä antisankarimme oli kirjoittanut uudelleen 5428, tuhosi 500 ja 
blokkasi 2000 Wiki-julkaisua. Hylkäämisen peruste oli painava: aitona alarmistina hän ei pitänyt niistä!        

"Connolley “created or rewrote 5,428 unique Wikipedia articles” and that Connolley was granted a senior 
editorial and administrative status at Wikipedia that enabled him to delete “over 500 articles” and “barred” 
more than 2000 Wikipedia contributors who “ran afoul of him” 

Hoh-hoijaa, tätä tarinaa riittää …  

Vieläkö luotat Ilmasto-Wikiin?   

138. (THL 261020) 

Kirjoitus on ilmastotulevaisuuden osalta virheellinen ja propagandistinen. Lisäksi se on IPCC:n vuonna 2011 
esittämän ilmastonmuutosmääritelmän vastainen ja kaukana siitä tieteestä, jota THL:n riippumattomana 
tutkimuslaitoksena pitäisi tehdä. Tieteellisen tutkimuslaitoksen ei pidä perustaa tietoaan tunnetusti 
heikosti toimivien ilmastomallien tarjoamien jossitteluiden varaan.  

Suomessa ei tapa lämpimyys vaan kylmyys, jonka mukana tulevat vilu, nälkä ja sairaudet sekä viikatemies! 
Lähivuosikymmeninä viilenee jopa rajusti! Mihin on unohtunut ilmaston lähivuosikymmenien jopa rajuun 
viilenemiseen liittyvien terveysvaikutusten käsittely?  

139. Yksityisautoilu hyvä koronalääke (IF 261020) 

Pekka kirjoitti: "... paras tapa ehkäistä koronaa on yksityisautoilu". 

Siinäpä tuli ajatushelmi! Hyvin järkevä ja sananmukaisesti tervehenkinen ajatus! Samalla pääministerille, 
ministeri Mikkoselle ja muille tässä asiassa "aivot narikassa" kulkeville hiukan syvällisempää ajateltavaa! 

Jokaisen ministerin ja muun vaikuttajan tulee tiukasti pitää mielessä se, että jokainen pelastettu ihmishenki 
on eräänlainen "kruununjalokivi" heidän poliittisessa valtakruunussaan. Selkokielellä ilmaistuna se 
tarkoittaa lisätoivoa hyväpalkkaisesta jatkopestistä! :) 

140. Siperian ilmastosta (IF 261020) 

Teemu Salminen Oikeilla linjoilla kuljet! Siperian ilmastoa koskevassa tutkimuksessa on lämmetty 1600-
luvulta alkaen - ei suinkaan teollistumisen ensi metreiltä alkaen vaan paljon aiemmin! 

141. Teemu (IF 261020) 

Arvostan kriittisyyttäsi, mutta Teemun osalta totean, että hän sentään uskaltaa! Arvostan sitä tosi paljon! 

Mutta mitäs me muut teemmekään? Täällä tai muilla seinillä pelkästään vain voivottelemme - minäkin ...! 
     

Omalta osaltani - kunhan työelämä lähiaikoina päättyy - toivottavasti aloitan oman isomman roolini 
vaikuttamisessa. Teemun esimerkki rohkaisee! Tulos toki voi olla pelkkä "tussahdus", sillä ilmastoasioista 
kovin tietämätön päättävä punavihreä nyky"nuoriso" tietää "paremmin" kuin IPCC:n vuonna 2011 
määrittelemä tiede. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157867096517725/?comment_id=10157867183202725&reply_comment_id=10157868455657725
https://wattsupwiththat.com/2014/08/21/william-connolley-demonstrates-once-again-why-wikipedia-is-an-untrustworthy-reference-source/
https://climateaudit.org/2009/12/19/climategatekeeping-wikipedia/
https://www.google.com/search?q=connolly+wiki+climategate&oq=connolly+wiki+climategate&aqs=chrome..69i57.7671j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157863850442725/?comment_id=10157865543087725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157857360687725/?comment_id=10157863925067725&reply_comment_id=10157863988167725
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
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142. Markus Lehtipuu ja uusilmastoajattelu (IF 252020) 

Kiitos Markus näistäkin oivallisista ajatuksistasi. Luen aina mietteitäsi mielenkiinnolla.   

PS. En löytänyt ilmastovyöhykepostaustasi. Sille olisi käyttöä.  

143. Kololuoma –”jossittelua” (IF 251020) 

Onhan se kovin erikoista jossitella puutteellisiin tai jopa vääriin lähtökohtiin perustuvin ilmastomallien 
pohjalta ja unohtaa ilmastohistorian opetukset. Kun on seurannut Lapin metsänrajamännyn ja toki monien 
muidenkin proksien ilmastotulevaisuuden kuvaukset voivat toimia varsin hyvin, Monet tapahtumat 
toistuvat samankaltaisina. 

Ilmaston keskilämpötila puhuttaa vaikkei itse asiassa tiedetä, mitä se tarkoittaa. Ohessa käytyä keskustelua  

lämpötilakäsitteistä ja lämpötilan mittaamisesta: 

144. Syklit (251020) 

Hyvin ilmaistu. Luontaisen 60–95 -vuotisen lämpötilasyklin nouseva vaihe oli havaittavissa viimeksi 
1960...1980 (minimivaihe) – 2005...2015 (maksimivaihe) (Linkki 1). Kyseinen syklisyys näkyy Lapin 
metsänrajamännyn kesä-heinäkuun keskilämpötilaa kuvaavassa yli 7650 vuoden pituisessa 
lustokalenterissa (Linkit 2 ja 3 sekä kuva). 

 Syklin toistuvuus vuosituhannesta toiseen viittaa Auringon ja planeettojen väliseen 
vuorovaikutussuhteeseen, mikä perustelee ilmiön merkittävää roolia myös pohjoisen pallonpuoliskon 
ilmastodynamiikassa. 

Mielenkiintoista seurata, koska syklisyys huomioidaan asiaankuuluvasti IPCC-malleissa. Ei taida kuitenkaan 
tapahtua ihan lähiaikoina, sillä se rokottaisi rajusti hiilidioksidin selitysosuutta niissä!    

Viitteitä: 

Linkki 1. Arktiksen lämpötilojen jäljillä 

Linkki 2. Ilmaston muutokset ja niiden syyt puulustojen ja muiden proksitietojen pohjalta 

Linkki 3. Lustotutkimuksen tieteenalasivusto Lustia.fi 

Kuva. Lapin metsänrajamännyn vuosilustoindeksistä johdettu kesä-heinäkuun keskilämpötilan vaihtelu (50 
vuoden FFT-tasoitus, syklin pituus keskimäärin 87 v). Data 

145. Ilmastopaneelifarsismia ja pilvilinnojen maalailua (IF 231020) 

Valitettavasti tietämättömyys satojen ja tuhansien vuosien ilmastohistoriasta, ja tietysti vielä paljon 
pidempienkin ajanjaksojen ilmastosta sekä voimakas hiilidioksidiusko mitätöi tämänkin porukan työn 
tieteellisen merkityksen jo ennen kuin se edes on ehtinyt alkaakaan.  

Yli 40 vuoden ajan omakohtaista tutkimustyötä tehneenä on oppinut arvostamaan niitä tutkijoita, jotka 
esimerkiksi kansainvälisissä konferensseissa oikeasti kykenevät menemään pintaa syvemmälle esitellessään 
ilmastoon liittyviä tutkimuksiaan. Hämmentävän usein on käynyt niin, että tittelistä riippumatta 
asianomaisella voi tulla ”kiire” poistua paikalta, kun keskustelussa edetään menetelmällisiin yksityiskohtiin. 
Nuorempana tutkijana olin hämmentynyt asian yleisyydestä, mutten enää, kun olen vuosien varrella 
oppinut valitsemaan keskusteluseurani muilla perustein kuin titteleitä kumartelemalla. Totta kai on 
olemassa esimerkiksi tieteenalansa suvereenisti hallitsevia johtotähtiä, mutta heitä ei todellakaan kasva 
joka oksalla! 

Kun katselee tätä professorititteleillä pullistelevaa Ilmastopaneelin listaa, josta vakavasti otettavat 
ilmastotutkijat lähes tyystin puuttuvat, en tiedä itkeäkö vai nauraa. Jos jollakin professorilla on suurin huoli 
se, että ”ilmastodenialisteilla” on liian paljon näkyvyyttä, ollaan kyllä ymmärretty jotain pahasti väärin! 
Syynä tuollaiseen ajatteluun on silkka tietämättömyys, mikä asiantuntijapaneelin jäsenelle on nolo asia ja 
suuri häppee.  

Sitä paitsi väittämä ei edes pidä paikkaansa, sillä panelistit itse edustavat ilmastodenialismia 
parhaimmillaan/pahimmillaan kieltäessään IPCC:n käyttämän tieteellisen ilmastonmuutosmäärittelyn ja 
noudattaessaan sen sijasta YK:n vuonna 1992 julistamaa poliittisiin tarkoituksiin laadittua epätieteellistä 
määritelmää, jonka IPCC hautasi kaikessa hiljaisuudessa vuonna 2011 (ks. linkki 1). 

On realistista ajatella, että Ilmastopaneelin tarkoituksena ei olekaan tieteellisen tiedon hyödyntäminen 
maan parhaaksi vaihtelevan ilmaston määrittelemillä reunaehdoilla vaan auttaa hallitusta puijaamaan 
kansalaisilta yhä enemmän veroeuroja mantraamalla ilmaston ”pelastamisen” välttämättömyyttä.  

Tiedoksi, että ilmastossamme ei ole näkyvissä mitään sellaista lämpenemistä, josta pitäisi panikoida. Jos 
lämpöä jostain siunaantuisi, olkaamme siitä pelkästään iloisia! Joten kiitos ei hätätilalle – ellei sitten haluta 
varautua viilenevän ilmaston aiheuttamiin ongelmiin. Tosin vähempikin kuin hätätilan julistaminen riittää 
siihen: tarvitaan vain terveen järjen käyttöä (Linkki 2)  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157862796207725/?comment_id=10157864497732725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2238596876249153/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157862796207725/?comment_id=10157862980312725&reply_comment_id=10157864169942725
https://drive.google.com/file/d/1VHNWNPh0widAxeeuwkFMiURNjxp6GGrZ/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157862796207725/?comment_id=10157862980312725&reply_comment_id=10157863218232725
https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR2KIqvnIpQsnlMU0KhXQCLOrZor0XE1VE3IMV25W86IqohEz7FasOdtIFc
https://lustialab.com/data/mil/MIL_WorkingPaper_SpecialEdition.pdf
file:///M:/DENDRO/___CC_Critical/Puudelit/(www.lustia.fi
https://lustialab.com/data/Advance/Info_Advance10K_basic.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157858513717725/?comment_id=10157860899552725
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Linkki 1: ”Viralliset” ilmastonmuutosmääritelmät: 
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf 

Linkki 2: Kiitos ei ilmastohätätilan julistamiselle: 
https://upload.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3249620055146825/  

Utuisia lämpenevän tulevaisuuden pilvilinnoja viilentyvässä holoseeni-illassa maalaillessa tarvitaan 
avuksi farsismia (Farsismi: https://hikipedia.org/wiki/Farsismi) :)  

146. Männyn pituuskasvu (Aarno Niva 231020) 

Kyse on arktisen ilmastomme rajuista vuosittaista vaihteluista. Luonto ottaa rauhallisesti niukkoina aikoina 
ja antaa palaa silloin kun on lämmintä tarjolla.  

147. MOT-käsikirjoitus: Ilmastoepäilyn kylväjät 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/06/ilmastoepailyn-kylvajat-kasikirjoitus  

MOT:lle langettava päätös Julkisen sanan neuvostolta 

148. Menneeseen ei paluuta vähään aikaan (IF191020) 

Menneeseen ei taida olla paluuta pitkään aikaan. Ehkä 100 000 vuoden päästä. Kuva (132) poimittu 
Lappajärven ilmastoseminaarin 2019 esityksestäni.  

149. Pekka Sillanpää ja pohdiskelua (IFTiet 171020) 

Ajatustasi "Jokainen puuhastelee omassa nurkassaan ja jokaisella on oma tarve päteä itselleen." hiukan 
tarkentaisin. Ensinnäkin: se pitää paikkansa, sillä itse kullakin on oma veneensä ohjattavana. Mutta se ei 
estä "kokoontumisajoja", joissa parhaimmillaan pannaan päitä yhteen ja saavutetaan jopa "flow"-ajattelua 
käytännön ratkaisuineen.  

On siis hyvä, että itse kullakin on oma kotipesänsä hoidettavanaan. Se tekee meistä jokaisesta oman 
ajatus"firmamme" edustajan. Jos kotipesiä ei olisi, miten edustaisimme omaa kokemusmaailmaamme? 

Itse vaihdoin kunnianhimoisten suunnitelmieni ohjaamana radikaalisti kotipesääni Metlan muuttuessa 
Lukeksi 2015 alussa. Käytännössä vaihdoin perustutkimusroolini 75-prosenttisesti kaupallisempaan TKI-
rooliin, jossa sana "tutkimus" tarkoittaa kaupallisiin sovelluksiin perustuvaa tutkimustoimintaa.  

Vuosina 2015 -2019 tulivat mm. Brysselin korkeatasoiset innovaatiokokoukset tutuiksi (oikeasti arvostan!) 
ja osallistuin aktiivisesti Lapin liiketoimintamallien kehittämiseen noin satahenkisessä ydinporukassa. Sen 
saldona oli noin 150 kokousta Suomessa ja toistakymmentä kokousta muualla Euroopassa.  

Ideoita olisi nyt päässä runsaasti, mutta ikätekijä tuli vastaan. Voisin kuitenkin hankkimallani uudelleen 
kouluttautumistiedollani perustaa vaikkapa konsulttitoimiston, koska tunnen EU-systeemiä aika pitkälle. 
Tosin säännöt taas muuttuvat, joten lisää pitäisi opiskella.  

Olen kuitenkin ajatellut jäädä eläkkeelle vuodenvaihteessa ja keskittyä muihin asioihin, mm. 
ilmastoteemaan. Mutta koskaan ei pidä sanoa "ei"!   

Onnittelen, että olet löytänyt vahvan roolin omalle polullesi. Sinun kaltaisiasi rohkeasti ja älykkäästi 
ajattelevia henkilöitä Suomi kipeästi tarvitsee seilatakseen näistä vellovista ajoista selkeille vesille! 

150. Virheitä sattuu (IFTiet 171020) 

Toki näin, koska jaoksessa on tarkoitus paitsi keskustella jo olemassa olevista tutkimustuloksista, myös 
tuoda esiin uusia asioita kirjallisuuteen tai vaikkapa omiin selvityksiin perustuen. 

Virheellisiä tulkintoja voi toki itse kullekin sattua. Mutta se kuuluu asiaan. Täällä ei yleensä suoraan tyrmätä 
toista (ollaan kohteliaita), vaan esitetään vastakysymyksiä, jolloin voi syntyä keskustelua ja ajatusten 
korjaustarpeita – parhaimmillaan myös lisäarvoa tieteelle! 

Omalta osaltani olen huomannut, että porukka ei aina syty ajatuksistani. Silloin alan miettiä vaiteliaisuuden 
syytä ja tarkistelen esittämiäni ajatuksia. Usein saan myös hyviä vinkkejä mm. pohdiskeluiden ja avaavien 
kysymysten muodossa. Ottaako niistä koppia vai ei, ei välttämättä tapahdu heti. Mutta kyllä ne asiat 
takaraivossa säilyvät käsiteltävänä ja tulevat sopivassa yhteydessä esiin, jos rakentavat kokonaisuutta.  

Tykkään porukkamme keskustelutavasta, joka yleensä pyrkii olemaan asiallinen. Kiitos siitä kuuluu myös 
moderaattoreille! Korostan myös, että tyhmiä kysymyksiä ei juuri ole olemassa, vastauksia kylläkin! :) Tästä 
on hyvä jatkaa. 

151. Vihreiden ”hätätila-ilmasto” (SI2040 171020) 

Vihreät vaativat hallituksen julistavan ilmastohätätilan Suomeen. Luulisi vitsiksi, mutta kyllä he ovat 
vakavissaan. Hassua vaatia sellaista, kun eletään normaalia ilmaston 60–80 -vuotisen syklisyyden vaihtelua 

https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://upload.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3249620055146825/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2867549020142405&id=100006620059199&comment_id=2868517530045554
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2867549020142405&id=100006620059199&comment_id=2868517530045554
https://drive.google.com/file/d/1lII74YzZX5vjv1-UJTBNR_xhTtcg46x6/view?usp=sharing
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/06/ilmastoepailyn-kylvajat-kasikirjoitus
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/10/01/motlle-langettava-paatos-julkisen-sanan-neuvostolta
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157851017582725/?comment_id=10157851130087725&reply_comment_id=10157851870977725
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/718295862458555/?comment_id=718371812450960&reply_comment_id=721774195444055
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/718295862458555/?comment_id=718371812450960&reply_comment_id=721719908782817
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3249620055146825/?__cft__%5b0%5d=AZXy5qVNb9kGi7hpc1BLpQZRjWvb_oGcl-7jytTChIVJCW68Rq0MXs7DQsXUDT8a4xUt3DPjX4s84coQSBu6WNkiIo5f2uG6TmW_MKAV3O1-NcYzwXiD2lVXZjNwEHMYfaK-seHlpJbo9wGQ9-MXnEXFCZjLwxLA2NcFBReQRyJvNpQDJYNhzFPlYa-d3KuTzz_Zb2ZBv7skPY-ACDAR3XLP&__tn__=%2CO%2CP-R
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minimistä (1960–1980) maksimiin (2005–2015). Nyt huristellaan kohti 1960–1980-luvun kaltaista 
viileämpää vaihetta. 

Joten kiitos ei hätätilalle – ellei sitten haluta varautua viilenevän ilmaston aiheuttamiin ongelmiin. Tosin 
vähempikin kuin hätätilan julistaminen riittää siihen: tarvitaan vain terveen järjen käyttöä. Ilmastossamme 
ei ole näkyvissä mitään sellaista lämpenemistä, josta pitäisi panikoida. Jos lämpöä jostain siunaantuisi, 
olkaamme siitä pelkästään iloisia!  

Syklisyyden nousevaa vaihetta 1960-luvulta aina vuosituhannen alkuun voi katsella mm. Ilmatieteen 
laitoksen10 x 10 km hilan trendipinnoitetuista lämpötilatilastoista 
(https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tilastoja-vuodesta-1961). Siitä voi katsella tilastoja paikkakunnittain, 
kuukausittain, vuodenajoittain ja vuosittain.  

Samalla voi vilkaista Ylen meteorologin juttua viileistä ja sateisista kesistä 1974-1993: 
https://yle.fi/saa/vuodet_eivat_ole_veljeksia_eika_miesmuisti_kovin_pitka/8172685. Juttu on vuodelta 
2015.  

Samantyyppisiä esityksiä itsekin olen harrastanut, mutta alkaen vuodelta 1900 ja paikkakuntakohtaisiin 
mittausasemiin perustaen (viite: luku 6.2, kuvat 116-121 linkissä 
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf).  

Pidempi aikajänne (120 v) avaa viileän 1900-luvun alun ja lämpimän 1930–1940-luvun, mikä auttaa 
ymmärtämään pohjoisen pallonpuoliskon ilmaston lähes kaiken selittävää syklistä 60–80 vuotista 
perusluonnetta. Lisäksi alkuperäisdata on saatavilla, mikä mahdollistaa pidemmällekin menevät analyysit. 

"Miesmuistia" parantavat Jyrki Itkosen analyysit menneistä talvista. :) 

- - - 

Ei julkaistu: 

Trenditasoitetuista pinnoista pari sanaa. Hilaverkoista tasoittaminen ei kuulu suosikkimenetelmiini, sillä 
niissä tehdään moninkertaista havaintojen vaihtelun hävittämistä sekä alueellisesti että ajallisesti 
keskiarvoistamalla. Itsekin niitä harrastaneena totean vain, että menetelmässä liikutaan melkoisen 
"liukkailla jäillä". Mutta jos ei ilmastosta paljoa tiedä, ihan kivaa harrastaa lämpötilasurfailua 
moniväripinnoilla. Ja väriloiston kauneus viehättää katsojan silmää - sehän on osa tätä nykyistä jalat 
tukevasti ilmassa tapahtuvaa "ilmastomediatieteilyä". :) 

NAO-indeksi: 
http://climate4you.com/SeaTemperatures.htm#AMO%20(Atlantic%20Multidecadal%20Oscillation)%20Ind 

Eriomainen paketti meillä vaikuttavista AMO-, AO-, NAO-sykleistä: 

https://climate.ucdavis.edu/ATM241Spring2020/ATM241-Spring2020-Lecture11a.pdf  

152. Ilmastohätätila, jatkoa 2 (Mika Karjalainen 171020) 

Tosi pahalta näyttää Suomen tulevaisuus: tyhmyys on todennetusti lisääntymässä kansakunnassa. Se 
valitettavasti näkyy myös maan nuoren johdonkin ajattelussa häiritsevänä tekijänä.  

Mutta elämä jatkuu – kenties hyvinkin erilaisena. Luultavasti ne kaikkein fiksuimmat ja riittävän varakkaat 
jälleen osaavat nostaa ajoissa kytkintä ja etsiytyä paikkoihin, joissa on jäljellä ripaus suomalaista kulttuuria 
ja sitä huikeaa sammontaontaa, josta meidän ikäpolvemme on voinut ylpeänä nauttia! 

153. Ilmastohätätila, jatkoa 1 (Mika Karjalainen 171020) 

Kunpa kysymys olisikin positiivisesta puhdistavasta "limasta". Nykyhallitus pitää takuuvarmasti huolen siitä, 
että lima on sitkeää sorttia ja haisee pahalle. Se lisää kansakunnan terveysongelmia entisestäänkin vielä 
monen vuoden ajan. Seuraavat - ilmeisesti vasta määräaikaiset - vaalit voivat tuoda avun, ellei sitä ennen 
ole ehtinyt tapahtua peruuttamaton kansakunnan hyvinvoinnin tuhoutuminen ja jaksamisen loppuminen 
voimien uuvuttua ”limassa” uimisesta. 

154. Ilmastohätätila (Mika Karjalainen 171020) 

Me ihmiset tosiaankin olemme laumaeläimiä, jotka uimme meille asetetussa "limassa" pääsemättä irti siitä. 
Vain kaikkein fiksuimmat, oliko niitä vain muutama prosentti, ovat kaukaa viisaita ja osaavat välttää 
kulloisenkin systeemin tuottamaa kaiken peittämää limamerta.  

Pettymys on itsellenikin kova, kun limameri on ympäröinyt myös ilmastoajattelun. Kohta kai ollaan 
hallituksen julistamassa ilmastohätätilassa, vaikka mitään erityistä ei ole tapahtunut ilmastossa: elämme 
edelleenkin monituhatvuotisessa tasaisesti viilenevässä normaali-ilmastossa pienempine ja suurempine 
vaihteluineen. 

http://climate4you.com/SeaTemperatures.htm#AMO%20(Atlantic%20Multidecadal%20Oscillation)%20Ind
https://climate.ucdavis.edu/ATM241Spring2020/ATM241-Spring2020-Lecture11a.pdf
https://www.facebook.com/mika.karjalainen.984/posts/10159821934677079?comment_id=10159822007547079&reply_comment_id=10159822298942079
https://www.facebook.com/mika.karjalainen.984/posts/10159821934677079?comment_id=10159822007547079&reply_comment_id=10159822219932079
https://www.facebook.com/mika.karjalainen.984/posts/10159821934677079?comment_id=10159822007547079&reply_comment_id=10159822219932079
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155. Tuplavaimennettu lämpötilavaihtelu (IF 161020) 

Kyllä meikäläiselläkin ovat leuat loksahtaneet melkein sijoiltaan näiden jatkuvien ilmastoaivopierujen 
kanssa. On aika yllättävää, että näiden lintureiden ja kaltaistensa aikaperspektiiviymmärrys on 
"miesmuistin" mittainen.  

 

Miesmuistin määritelmää metsästäessäni sattui silmään mielenkiintoinen linkki: 
https://yle.fi/saa/vuodet_eivat_ole_veljeksia_eika_miesmuisti_kovin_pitka/8172685  

 

Jutussa mainitussa IL:n 10 x 10 km hilaverkkoa hyödyntävällä sovelluksella pääsee katselemaan 
paikkakunnittain ja ajanjaksoittain, kuinka 60-80 vuotinen AMO-sykli on noussut 1960-luvun minimistä 
2000-luvun alun maksimiinsa (2005 … 2015). Nyt huristellaan kohti 1960–1980-luvulla elettyä jäätävää 
tilannetta. 

- - - 

Trenditasoitetun pinnan pisteet edustavat tasoitettua totuutta paikallisilmastosta. Hilaverkot eivät kuulu 
suosikkimenetelmiini, sillä niissä tehdään moninkertaista vuotuisen vaihtelun hävittämistä sekä alueellisesti 
että ajallisesti keskiarvoistamalla (Huh!)  

156. Vertaisarvioinnista 

Eivät suinkaan kaikki. Luulen, että valtaosa on kelvollista puolueetonta arviointia, mikä tarkoittaa sitä, että 
asiaan perehtyneet tahot tekevät ensiksi jutusta tieteellisen yleisarvioinnin. Jos juttu näyttää yleisesti 
ottaen hyväksyttävältä, sen jälkeen kiinnitetään huomiota yksityiskohtiin ja tehdään jatkokysymyksiä, joihin 
pitää osata vastata hyväksyttävästi.  

On ihan tyypillistä, että juttua viedään tällä tavoin parempaan suuntaan, ja jossain vaiheessa vihreä valo 
palaa. Ja jos ei onnistu, sitten joutuu vaihtamaa julkaisusarjaa. Joskus tosiaankin voi mennä vuosiakin, että 
saa juttunsa läpi. Mitä kovempi sarja, sitä laadukkaampi pitää tutkimuksen olla ja sitä vaikeampaa on saada 
juttunsa läpi.  

Mutta toki mitalilla on toinenkin puolensa, mikä ei ole kovin mairittelevaa. Silloin julkaisijat voivat pyytää 
sulkemaan ulos henkilöt, joiden kanssa on eturistiriitoja. Lisäksi on mahdollista valita joukko mahdollisia 
vertaisarvioijia.  

157. Ilmastossa ei ole meneillään mitään normaalista poikkeavaa 

Lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu: "Luonnolliseen ilmaston muutokseen kuuluu luonnontieteen ilmastomalli 
ja se on syklinen muutos." Tässä toteamuksessa on satakertaisesti enemmän tiedettä kuin ”virallisessa” 
ilmastotieteessä yhteensä! 

On hyödytöntä pitää ääntä ihmisen vaikutuksesta globaalin lämpötilaan, kun toistaiseksi ei tunneta edes 
karkealla tasolla luontaisenkaan vaihtelun rajoja, sillä syklisen vaihtelu tutkimus on ”unohdettu” CO2-
ilmastokultin hengissä pitämiseksi. Meillä Suomessa on ainutlaatuinen 7650 vuoden pituinen vuodentarkka 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157844139512725/?comment_id=10157844162227725
https://yle.fi/saa/vuodet_eivat_ole_veljeksia_eika_miesmuisti_kovin_pitka/8172685
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157840820012725/?comment_id=10157840850767725&reply_comment_id=10157842704567725
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vuosilustokalenteri männyn metsänrajalta Lapissa. Lustotutkimuksen parhaimpiin menetelmätutkijoihin 
kuulunut Keith R. Briffa piti Lapin männyn lustoihin tallentunutta ilmastosignaalia maailman parhaana. 
Niinpä ei ihme, että tutkijaryhmämme on analyysiensä tuloksena pystynyt esittämään paljon uutta tietoa 
holoseeni-ilmaston vaihteluista. 

Jos vertaa tämän päivän ilmastonvaihteluita holoseeniajan vaihteluihin, voi vain todeta, ettei todellakaan 
mitään uutta taivaankannen alla. Ilmaston suuri kuva muuttuu aurinkokunnan sisäisten vaihteluiden 
määrittelemissä isommissa ja pienemmistä sykleissä. Lisäksi kaoottiset tapahtumat tekevät Maapallon 
ilmastohistoriaan omat reunamerkintänsä (avaruusilmaston häiriöt, vulkaaninen toiminta, meteoriitit jne.)  

Ilmastodynamiikan ominaispiirteisiin kuuluvan syklisyyden, joka on taivaanmekaniikkaanliittyvä ilmiö, 
tutkimusta vältellään, koska se "syö" malleissa CO2:lta lämpötilavaihteluiden selitysosuuden. Mitä 
pohjoisempana ollaan, sitä voimakkaammin esimerkiksi 60-80 -vuotinen syklisyys ilmenee. Hienoa 
kuitenkin, että IPCC-raportoinnissa varovaisesti edes jotakin myönnetään, että Skandinaviassa syklisyys on 
isompi tekijä kuin CO2 lämpötilavaihteluiden selittämisessä.  

Jotta saataisiin edes hiukan järkeä mukaan ilmaston vaihteluiden ymmärtämiseen, pitää ensiksi ratkaista 
isot ilmastodynamiikan (ilmastojärjestelmän) kysymykset, sitten vasta pienemmät - jos se ylipäätään on 
kaoottisessa ilmastossa mahdollista.  

Itse olen skeptinen asiassa luonnon monimuotoisen vaihtelun vuoksi. Monimuotoisuutta kuvaavat mm. 
tuhansien ja taas tuhansien paikallisilmastojen omaispiirteet, joista 4 asteen haarukassa vaihtelevan 
globaalin lämpötilan satunnaiskeskiarvoa voi koettaa ajankulukseen laskea (sillä ei ole muuta merkitystä). 
 
Tässä havaintojani arktisen ilmaston syklisistä vaihteluista.  

158. Laaksosen väite (IF 151020) 

Aina voi saivarrella, kun osaaminen loppuu. Eikö Laaksonen tiedä, että 2005-2015 ohitettiin pohjoisella 
pallonpuoliskolla 60-80-vuotisen ilmastosyklin lämpimin vaihe, mikä näkyy myös useamman kymmenen 
vuoden lämpenemisenä. Siihen vaikutti myös aktiivisen Auringon 1940-2010 lämmittämä merivesi, joka 
hohkaa lämpöä vielä pitkään. Tässä asetelmassa jää hiilidioksidille lähinnä sivustakatsojan rooli.  

Lisäksi on turhaa laskea prosentteja, kun toistaiseksi ei tunneta kunnolla edes luontaisen vaihtelun rajoja. 
Ensin pitää ratkaista isot ilmastodynamiikan (ilmastojärjestelmän) kysymykset, sitten vasta pienemmät - jos 
se ylipäätään on kaoottisessa ilmastossa mahdollista. Itse olen skeptinen asiassa luonnon monimuotoisen 
vaihtelun vuoksi! 

159. Paavo Väyrynen (IF 141020) 

Aina ilo seurata vahvaan tietopohjaasi perustuvia hyvin juonnettuja kommenttejasi. Paavon vertaamisesi 
Lewisiin henkisenä voittajana on kyllä kerrassaan loistava oivallus: molemmat ylivertaisia sarjoissaan!   

Arvostan valtiotieteen tohtori Paavo Väyrysen osaamista (https://www.paavovayrynen.fi/henkilokuva/). 
Hän piti Metlan aikoina (vuoden 2014 loppuun saakka) hyvää huolta metsäntutkimuksen tarpeista yhdessä 
Sirkka-Liisa Anttilan kanssa. Hän myös seurasi tutkimusta, joten ei ihme, että hän yhtenä harvoista 
poliitikoista myös ymmärtää, missä ilmastossa oikeasti mennään.  

PS. Olen muuten ajoittanut Paavon rakennuksia Keminmaassa.       

160. Kreationismi ja Scientologia 

Tämä on tiedesivusto. Uskonto ja kaiken maailman "maamerkit" ovat on aika huono väline neuvomaan 
tiedettä. Hyödytöntä on myös vedota uskonveljiin tai -sisariin. Ihmiset ovat sellaisia, että tittelistä tai 
oppiarvosta huolimatta voi hörähtää ihan mihin vaan. Skientologia järkyttävine lieveilmiöinen on tullut 
tutuksi tunnettujen henkilöiden julistaessa medioissa uskoaan. Vihreä liike on hyvä esimerkki siitä, kuinka 
ihmiset ovat seonneet vain sen vuoksi, että ei enää kyetä arvioimaan tiedetä, mikä on totta ja mikä tarua. 
Toinen surullinen juttu on se, että he ovat menettäneet myös kykynsä kuunnella eri mieltä olevia, vaikka 
kuinka olisi tieteellisesti todistusvoimainen materiaalia käytettävissä. Toimittaja Rigatelli hyvä esimerkki. 

Ilmastoon keskittynyt lustotutkimus (Dendroklimatologia) on eräs niistä hyvin organisoituneista avoimista 
tieteenaloista, jotka tarjoavat ilmastosta vuodentarkkaa täsmätietoa yli 12500 vuoden ajalta, ja paljon 
pidemmiltäkin ajanjaksoilta, mutta väliin jää aukkoja erinisistä syistä. Joka tapauksessa esimerkiksi 
edeltävältä eem-lämpökaudelta (>100 000 vuotta sitten) on löydetty puiden runkoja, esimerkiksi Kevitsasta 
ja Vuotsosta.  

Lustotutkimusjärjestelmän ja myös uusia ajoitusmenetelmiä kehittäneenä tunnen aika hyvin 
lustotutkimuksen menetelmiä. Silloin kun aletaan puhumaan tieteellisessä mielessä lustotutkimuksista 
levottomia, luonnollisesti puutun vääriin käsityksiin.  

Varsinkin amerikkalaisissa lustotutkimuspiireissä on ollut vaivaksi saakka kreationistien harrastamassa 
itsepintaisesta käännytystyöstä. Edesmennyt ystäväni Tom Harlan, joka työskenteli Arizonan yliopiston 

https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf?fbclid=IwAR2KIqvnIpQsnlMU0KhXQCLOrZor0XE1VE3IMV25W86IqohEz7FasOdtIFc
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157841167457725/?comment_id=10157841332052725&reply_comment_id=10157841365597725
https://drive.google.com/file/d/10XpyXC-GHvMQw1HqxRy51R6aJiYCGKjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XpyXC-GHvMQw1HqxRy51R6aJiYCGKjg/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/esko.kololuoma.3/posts/365748987946594?comment_id=365765567944936&reply_comment_id=365828491271977
https://lustialab.com/data/lustia/2000_Timonen_Vanhojen_rakennusten_ajoituksia_dendrokronologian_keinoin.pdf
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lustotutkimusyksiköstä LTRR, kertoi näistä käännytysvierailuista. Tom tuumi, että lustotutkimuksen olisi 
pitänyt alkaa tukemaan heidän uskontoaan.  

Pitäisikö minun nyt "höyrähtää" ja alkaa vaahtoamaan kreationismista, Scientologiasta tai muista 
uskontokulteista? Kiitos ei, ei ainakaan tällä sivustolla eikä tieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää 
soveltavassa tieteessäni 

Tässä minun seinätauluni koskien Dendroklimatologiaa. 

Lustotutkimuksen menetelmistä: Taustaa Menetelmä Ja tietenkin: Yli 100 maassa tunnettu Lustia.fi- 
tieteenalasivusto!  

161. Vihreät ilmastohätätila (Verkkouutiset 141020) 

Vihreille tiedoksi: nyt olisi todellakin korkea aika alkaa valmistautumaan muutaman vuosikymmenen 
pituiseen viileämpään vaiheeseen, sillä huippuvaihe ohitettiin vuosien 2005-2015 välisenä aikana ja 
lämpötilakäyrät kaikkialla Arktiksessa ovat kääntyneet laskuun. Kyseessä oleva 60–80-vuotinen sykli 
saavuttaa miniminsä joskus 2050-luvulla, jonka jälkeen alkaa taas lämpenemään. Tuleva kylmyys voi 
osoittautua hyvinkin haasteelliseksi ihmiskunnalle. Ikävä kyllä ne tahot, joiden pitäisi jo nyt olla täydessä 
tohinassa ennaltaehkäisevissä toimissa, juhlivat pilvilinnoissaan kuuntelematta varoitusmerkkejä. Kun aika 
tulee, sitten istutaan hangessa housut kintuissa ja päivitellään, kuinkas tässä kävikään näin!  

Ilmaston syklisyys arktisilla alueilla ja väärä ilmastopolitiikka 

 

162. Moderoinnista (IF 131020) 

Sääntöjä pitää olla ja niitä on hyvä noudattaa. Muuten menee hankalaksi, varsinkin trollaajien kanssa, jotka 
tulevat pitämään hauskaa kustannuksellamme. Mutta ei täältä herkästi potkita ketään pois, useimmiten 
vain toppuutellaan näteillä huomautuksilla, mikä useimmiten korjaakin tilanteen, jos on menty vaikkapa 
vahingossa henkilön ihon alle tiukan tinkaamisen tiimellyksessä. :) 

Jos haluaa testata kykyjään ja nahkaansa ei-alarmistisena väittelijänä, voi vierailla Twitterin 
ilmastokeskusteluissa. Siellä ”puukko” heiluu aika herkästi väärämielisiä kohtaan, koska moderointi on 
lähes olematonta. :) 

163. Mikä on ihmiskunnan selviytymisen suurin uhka? (IF 121020) 

Kiitos palautteestasi Reima. Kirvoitit kirjoittamaan tämän pohdiskelun!   

Vähättelyllä tarkoitetaan lähinnä sitä, ettemme voi nykytekniikalla vaikuttaa suurilmastoon, jossa 
tahtipuikkoa pitelevät avaruusilmasto (linkki 1) ja Maapallolla ilmastodynamiikka (linkki 2). Olemme 
matkustajina isossa laivassa ja voimme ainoastaan seurata niiden tuottamaa luontaista vaihtelua ja yrittää 
oppia esimerkiksi syklisistä prosesseista niin, että osaamme seuraavalla kerralla varautua muuttuvaan 
tilanteeseen. 

 Nyt olisi esimerkiksi korkea aika valmistautua muutaman vuosikymmenen pituiseen viileämpään jaksoon, 
joka voi osoittautua hyvinkin haasteelliseksi ihmiskunnalle. Ikävä kyllä ne tahot, joiden pitäisi jo nyt olla 
täydessä tohinassa ennaltaehkäisevissä toimissa, juhlivat pilvilinnoissaan kuuntelematta varoitusmerkkejä. 
Kun aika tulee, sitten jälleen istutaan hangessa housut kintuissa ja päivitellään, kuinkas tässä kävikään näin!    

Pakka ilmastotieteissä on pahasti auki vielä senkin osalta, miten itsesäätyvä maapallo asiat hoitaa. Ihmisen 
vapauttama hiilidioksidi on suurissa ilmastopoljennoissa kuin hyttyspoikanen pörräämässä ikkunan takana. 
Hyvä toki, että hiilidioksidia tutkitaan suurella rahalla, onhan se kynnyskysymys ajateltaessa maailman 
väestön ravinnon tuotantoa ja sen kehittämistä.  

Jos globaalissa ilmastossa tapahtuvia muutoksia halutaan oikeasti tutkia, silloin kannattaa kääntää katseet 
avaruusilmastoon ja sen muutosten tutkimiseen. Se energia, mitä sieltä milloinkin saadaan, määrittelee 
isossa raamissa sen, mitä Maan ilmastossa tapahtuu. Nykymuotoinen globaali ilmastonmuutostutkimus 
kulkee sivuraiteilla vähän samalla tapaa kuin valtameren tutkiminen rannalla käsin.  

Jos jotain halutaan tehdä ilmastolle, silloin kannattaa keskittyä niihin tuhansiin ja taas tuhansiin 
paikallisilmastoihin, joissa ihmisen aiheuttamat muutokset ympäristössä voivat olla hyvinkin elämistä 
rajoittavia (mm. saasteet). Paikallisilmastoihin liittyvä ilmastodynamiikan tutkimus on tärkeää, koska silloin 
opimme ymmärtämään tapahtumia ja lukemaan vaikkapa lähiviikkojen ja pidempienkin jaksojen suursäätä, 
mikä jo auttaa hiukan varautumaan tulevaan.  

Meillä Skandinaviassa – itse asiassa myös Arktiksessa tai jopa pohjoisella pallonpuoliskolla – on 
avaruusilmaston vaihteluista ”vatkatulla” ja ilmastodynamiikan hämmentämällä 60-95 -vuotisella 
syklisyydellä merkittävä rooli elämää rytmittävänä tekijänä. Siksi avaruusperäiseen syklisyystutkimukseen ja 
sen ilmenemiseen paikallisilmastoissa tulisi panostaa rajusti! 

Mikä on ihmiskunnan selviytymisen suurin uhka? Vastaus: se on avaruusilmasto. Toivotaan parasta ja 
pelätään pahinta! 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Skientologia
https://lustialab.com/Lustia/wd2010fix/posters/mt_rcs_modelling.pdf
https://lustialab.com/Lustia/doing_sf.htm
https://lustialab.com/Lustia/kinsys_sf.htm
https://lustialab.com/Lustia/index_sf.htm
https://www.verkkouutiset.fi/vihreat-vaatii-suomeen-ilmastohatatilaa/#ecdde480
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3180069448768553/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157837317092725/?comment_id=10157839091777725&reply_comment_id=10157839320937725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157837317092725/?comment_id=10157838229567725&reply_comment_id=10157838494652725
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Linkki 1: Avaruusilmasto  

Linkki 2: Climate dynamics (Ilmastodynamiikka):  

164. Ilmastofoorumin säännöt (IF 121020) 

Suosittelen! Pidetään ryhmämme sanoma selkeänä ja sääntöjen mukaisena. Säännöt ovat mielestäni oikein 
hyvät, koska ne antavat väljyyttä erilaisille ilmastoa ja ilmastopolitiikkaa koskeville näkemyksille, mutta 
samalla asettavat rajoja keskustelun pirstaloitumiselle.  

Kaikille ajatusmalleille toki on sijansa, sillä koskaan ei tiedä, mistä se "kultasuoni" tai "Pandoran lipas" 
löytyy! Senhän on historiakin tuon tuhanteen kertaan osoittanut! Koskaan ei siis pitäisi sanoa ”ei”, mutta 
on pakko rajata keskustelua, sillä ilmastotiedekin politiikan tekemisineen on aika hikinen juttu hallittavaksi!  

Kunnioitan moderaattoreiden haastavaa työtä "ilmastolaivamme ruorissa" ja asiaviidakossa tosi paljon! 
Tekee mieli verrata heidän työtään maailmankuulun professorin Malcolm K. Hughesin kuolemattomaan 
lausahdukseen Pallasjärven ilmastokokouksessa 2005: 

” I would not like to do it [modelling]; forecasters are very brave people … very brave people, like 
skijumpers – I admire them very much!” ): 

“En tykkää tehdä sitä (mallintaminen): ilmastoennustajat ovat hyvin rohkeita ihmisiä … hyvin rohkeita, kuin 
mäkihyppääjät – ihailen heitä tosi paljon!”  

Edellinen tarkoittaa sitä, että modet joutuvat tekemään joskus asianhallintaan liittyviä ratkaisuja, joista 
päätä ei aina välttämättä silitetä!       No aina voi antaa palautetta ja linjaamme toimintaa niin tarvittaessa 
hallituksessa, tietenkin moderaattoreiden kanssa asiaa tuumaillen. 

Pallasjärven upeassa ja ainutlaatuisessa tapaamisessa kohtasivat lännen ja idän vuosilustotutkimuksen 
huiput: Dendrokronologian professori Malcolm K. Hughes ja Venäjän tiedeakatemian akateemikko Eugene 
A. Vaganov ja meiltä prof. kari Mielikäinen. IL-johtaja Petteri Taalas oli myös paikalla. Ohessa muisteluksia 
kuvien ja äänitteiden kera.  

https://drive.google.com/file/d/1UK2_xSWcWy70OWGxvVPQgscSYwFnE8OM/view?usp=sharing 

165. Kreationismi (SI2040 131020) 

Saatoin sanoa epäselvästi. En tarkoittanut henkilöitä. Jokainen saa puolestani uskoa mihin lystää. Arvostelin 
nuoremman haaran kreationistien harrastamaa tieteen näköistä toimintaa, jossa suljetaan pois ajatukseen 
sopimattomat tutkimustulokset. Kyse on siis kirsikanpoiminnasta eli siitä, että vain agendaan sopivat 
tulokset kelpuutetaan mukaan. Kaikki kunnia uskonnollisille harrastuksille, mutta josko ne kuitenkin 
pidettäisiin erossa tieteestä paitsi ehkä historiallisten tapahtumien ajoitusten osalta. 

Kreationistit eivät kuitenkaan ole malttaneet pitää näppejään erossa tieteenala Dendrokronologiasta, sillä 
siitä on yritetty kehittää jonkinlainen tieteellinen vahvistus luomisopin tapahtumien ajoittumisille. Siinä ei 
kuitenkaan ole menestytty kovin hyvin. ”Mörkönä” ovat muun muassa olleet liian pitkät lustokalenterit, 
josta syystä niitä on pyritty lyhentämään erilaisin keinoin ”oikeaan” ajankohtaan osuviksi. Hyvänä 
esimerkkinä on ristiinajoituksen kieltäminen (eli sen miten kuolleita puita yhdistetään eläviin) sillä 
perustella, että sarjat muuten tulisivat ”ylipitkiksi” ajatellen maailman luomisen syntyhetkeä! 

Jos on ajatusmaailmaltaan kreationisti, pitää uskaltaa olla rehellinen itselleen siitä, että kyse ei ole tieteestä 
vaan uskonnosta ja sen suhteellisista aikaviittauksista. Voi toki yrittää perustella tieteenkin avulla, mutta 
silloin pitää myös varautua rankkaankin palautteeseen. 

- - - 

Mihinkähän tiedemaailman marginaaliin viittaat? Jos tarkoitat sillä poliittista ilmastonmuutosmäärittelyä 
edustavaa pseudotieteellistä maailmaa, olet oikeassa: olen mieluusti sen ulkopuolella. Minun lähtökohtani 
on tieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää soveltava lähestymistapa). Jos puhutaan edustamastani 
dendrokronologisesta tutkimuksesta, eiköhän tutkimusryhmämme maailman pisimpine lustosarjoineen ole 
– edelleenkin – aika lailla tieteenalan kansainvälisessä ydinporukassa! Tieteenalan surullisen 
marginaaliryhmän muodostavat muun muassa mannilaiset lätkäpelaajat, joista tiedeyhteisömme on 
irtisanoutunut julkisella ulostulollaan. 

166. Muuttuvat lämpötilasarjat (SI2040 111020) 

Tähän "ilmiöön", jota ei yleensä – ikään kuin liikesalaisuutena - selitellä eri toimijoiden taholla, törmää 
jokainen aidosti utelias omatoimista tutkimustyötä harrastava! :) 

167. Kivettynyt metsä (SI2040 111020) 

Kreationismi on uskomusoppia, jolla on vain muodollisesti tekemistä tieteen kanssa (näennäistiedettä). 
Siinä kuljetaan yhtä lailla kapea-alaisesti kuin uskonnollista herätysliikettä muistuttavassa CO2-
ilmastosumussa. Molemmille on tyypillistä se, että kun teoria ei riitä selittämään ilmiötä, luodaan 
pelastukseksi mitä tahansa reunaehtoja epämiellyttävän datan piilottamiseksi. 

https://www.oulu.fi/avaruusfysiikka-tahtitiede/
https://www.e-education.psu.edu/earth530/content/l3_p3.html
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157837317092725/?comment_id=10157837493062725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3224295821012582/?comment_id=3224622474313250&reply_comment_id=3234999343275563
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutosterminologiaa.pdf
https://lustialab.com/data/Advance/LongChronologies.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157834875837725/?comment_id=10157835127242725&reply_comment_id=10157835199777725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3224295821012582/?comment_id=3224778817630949&reply_comment_id=3227605234014974
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Mitattuihin datoihin ja vahvaan metodologiaan perustuvassa luonnontieteessä on se hyvä puoli, että laaja 
kirjo erilaisia lähestymistapoja tuottaa saman lopputuloksen, mikäli ilmiö on todellinen.  

Paleontologiaan ja tähtitieteeseen tutustuminen auttaa laajentamaan erityisesti nykytiedettä vaivaavaa 
vaatimatonta aikaperspektiiviymmärrystä, mikä on vienyt tieteellistä ajattelua huolestuttavissa määrin 
sivuraiteille. Omaa tieteellistä ajatteluani olen vahvistanut vierailuilla useilla dinosauruskaivauksilla ja 
"kivettyneessä metsässä", jotka tuovat terveisiä elämästä 200 miljoonan vuoden takaa! 

168. Simo Ruoho puhuu! (SI2040 111020) 

Nyt puhuu Simo Ruoho Thomas Wirénin haastateltavana. Hienoa, että meillä on kanavia, joissa uskalletaan 
(ja on myös taito) kertoa kaunistelemattomia totuuksia ilman kaiken maailman poliittisia tai muitakaan 
värittämisiä. Seuratkaa Myytinkertojia ja tukekaa kanavaa, sillä sieltä tulee kerta toisen jälkeen loistavia 
dokkareita! 

169. Kreationismi (SI2020 101020) 

Kreationistit edustavat pseudotieteitä, joten jätettäköön kaikenlaiset vertailut heidän touhuiluihinsa omaan 
arvoonsa.  

Lustotutkimus on päässyt kreationistien kritiikin kohteeksi, sillä kaikki yli 6000 vuoden pituiset 
lustokalenterit ovat joutuneet pannaan Nuorta Maata koskevassa kreationistisessa ajattelussa.  

Tässä julkaisussa käydään läpi kreationistien yrityksiä väitteensä todistamiseksi. 

Huikeaa yritystä on ainakin ollut! Muutama lainaus johdantokappaleesta: Kreationistiset kirjoittajat  

1) hyväksyivät vuodentarkat lustokalenterit ehdolla, että ristiinajoitus on kiellettyä kuolleilla puilla (kelot, 
kannot, subfossiilit);  

2) hyväksyivät lustokalenterit aikaan ennen ”vedenpaisumusta”;  

3) pitivät liian vanhojen (>6000v) puiden ajoituksia virheellisinä (useita lustoja vuodessa) ja  

4) Koska luomisteorian aikataulussa sallitaan tiettyä väljyyttä, nokkelimmat ehdottavat vedenpaisumuksen 
alkaneen soppevasti juuri ennen maailman pisimmän lustokalenterin (12650 v) vanhinta näytettä.  

Koska dendrokronologista tutkimusta pidetään metodisesti erittäin vahvana tieteenalana, monet kristityt 
tutkijat sitä mieltä, että 6000 vuoden takaiseen aikaan rakennetut Nuoren Maan kreationistiset mallit ovat 
virheellisiä.  

Maailman pisimmät lustokalenterit (2010).  

Muita juttuja:  

Raamatun luomiskertomus 

15 Answers to Creationist Nonsense 

Oldest Living Tree Located In Sweden 

Creationism and dendrochronology 

Lisää löytyy googlaamalla ” dendrochronology creationism”.  

170. Klimastrologiaa (SI2040 101020 ja IF 101020 ) 

Johan se Vatikaani on ilmastohörhelöissä mukana. Otteita Antero Järvisen erinomaisesta kirjoituksesta 
(2016): 

- "Paavi teki vuonna 2015 saman virheen kuin 400 vuotta aikaisemmin asettamalla Maan aurinkokuntamme 
keskipisteeksi Auringon sijasta." 

- Katolisen kirkon päämiehen lailla evankelis-luterilaisen kirkkomme päämiehet arkkipiispaa myöten ovat 
hekin hairahtuneet klimastrologia-harhaoppiin ja antaneet ilmastosta kirkon toimialaan kuulumattomia 
lausuntoja. Esimerkiksi Espoon piispa vetää kirkon ja (ilmasto)uskovaisten tiedeihmisten iltapäiväkerhoa. 
Kerholaiset levittävät ilmastosanaa mm. Sana-lehdessä ja sotkevat ilmastonmuutoksen ilmansaasteisiin." 

171. CO2-lämpötila (IF tiet 091020) 

Koska ilmastossa ei ole meneillään mitään erityisempää (vain holoseeni-ilmaston luontaista vaihtelua), 
pakko vahvistaa päivittäin uskoaan CO2-alttarilla lohduttautuen sillä, että sentään CO2 nousee. Tosin sekin 
ilo loppuu, jos innokkaat onnistuvat hillitsemään nousua. No tuskinpa siitä on pelkoa niin kauan kun 
ihmiskunnan väkimäärä kasvaa. 

http://maputi.blue/lk_120305_pfab.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3227228627385968/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3224295821012582/?comment_id=3224778817630949
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreationismi#Kreationismin_lajit
https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=icc_proceedings
https://lustialab.com/data/Advance/LongChronologies.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Raamatun_luomiskertomus
https://www.scientificamerican.com/article/15-answers-to-creationist/
https://answersingenesis.org/geology/carbon-14/oldest-living-tree-in-sweden/
https://rationalwiki.org/wiki/Dendrochronology#Creationism_and_dendrochronology
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3224295821012582/
https://www.facebook.com/matimon1/posts/10157818794892725:10
http://ilmastorealismia.blogspot.com/2015/12/klimatologiaa-vai-klimastrologiaa.html
http://ilmastorealismia.blogspot.com/2015/12/klimatologiaa-vai-klimastrologiaa.html
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/714974536124021/?comment_id=714989899455818&reply_comment_id=715174916103983
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172. Lätkämailakulttuuri (IF tiet 091020) 

Kaikella alkuperäisen vaihtelun hävittämisellä keskiarvoistamalla tms. keinoilla, olkoonpa tarkoitus mikä 
tahansa (yleensä sanoman yksinkertaistaminen) on nurja kääntöpuolensa, sillä informaatiota katoaa 
toisesta päästä. 

Asia on pulmallinen erityisesti prokseissa, jossa vain harvassa tapauksessa säilyy vuodentarkkuus 
ajoitusongelmien vuoksi. Ajoitusvirheiden vuoksi aikaresoluutio heikkenee, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että havainnot edustavat kahden tai useamman vuoden keskiarvoja. Jos resoluutio on 100 vuotta, silloin 
pelataan jo sadan vuoden keskiarvoilla!  

Jos proksisarjoja ja instrumentaalimittauksia yhdistellään, mikä on erittäin haastavaa (Jopen 
kuiskauksella:"pöljää"       ), käy helposti niin, että mailanvarsi muodostuu 100 vuoden keskiarvoista ja lapa 
instrumentaalimittausten vuodentarkoista arvoista, joissa on tallella alkuperäinen moninkertainen vaihtelu. 
Lopputuloksena lätkämaila.  

Harhauttamiseen perustuva pseudotieteellinen "lätkämailakulttuuri" on jälleen nostanut päätään ja 
tulehduttanut aidon tieteenteon. Niiden "tuloksista" saamme lukea päivittäin mediasta ja kuulla 
poliitikoilta. Hoh-hoijaa 

173. CO2:n lämpövaikutus (IF 091020) 

Hienoa, että tutkimuksillasi puhkot väittämiä alailmakehän nykyisten CO2-määrien vahvasti liioitelluista 
lämpötilavaikutuksista. Syklisyys tulee varsinkin arktisilla alueilla voimakkaana esiin. Tässä viimeaikaisia 
sormiharjoituksiani. 

Alarmistiporukat, joihin myös Mann kuuluu, muuttavat niin tarvittaessa tempuillaan mustankin valkoiseksi. 
Kritiikinkestämätöntä todistelua kikkailemalla globaaleilla tasoituksilla, keskiarvoilla ja erilaisilla 
aikaresoluutioilla, joilla voi mielin määrin luoda paitsi suoraa viivaa syklisistä ilmiöistä, myös lätkämailoja 
asiasta kuin asiasta!  

174. Seppo Hyvärinen (SI2040 071020) 

Kiitos Seppo! Suuret linjat ilmastossa ovat selkiytyneet vuosien varrella samalla kun on päässyt yhä 
syvemmälle datojen maailmaan. Ahkera harjoittelu numeroiden pyörittämisessä yritys–erehdys–
onnistuminen -periaatteella on kasvattanut tieteellistä ajatteluani ja antanut samalla tiedollista 
itsevarmuutta, mikä on tutkimustyössä välttämätön osaamisen ja etenemisen työkalu. Kun on varma 
omasta osaamisestaan, on helppoa esiintyä missä tahansa konferenssissa, sillä sormi ei mene suuhun 
vaikeidenkaan kysymysten kohdalla. 🤔 

Mutta se on vain toinen puoli mitalia: tarvitaan uteliaisuutta, jatkuvaa opiskelua ja asianharrastusta, 
viisaammilta kysymistä, omia kokeiluja, monitieteisyyttä, kansainvälistä yhteistyötä, tutkimusverkostoja, 
poikkitieteellisyyttä, julkaisuja, kansantajuistamista jne. Lista on pitkä! 🙃 

Tietenkin, kaiken aikaa edelleenkin, eletään ”Ollin oppivuosia”. Ja kun pitää mielensä pirteänä ja uteliaana 
ja osaakin jotain, aina löytyy uusia asiasta uusia näkökulmia. Mutta se edellyttää usein epäilyä jopa omiakin 
tutkimuksiaan kohtaan. Voisi sanoa, että jälkiajatteluni työstäni on pahimpia kriitikoitani! Joskus käy niin, 
että asiaa uudelleen mietittyäni koko puurtamiseni valuu pettymyksekseni hiekkaan! Silloin on joko 
käärittävä hihat uudelleen ylös ja alettava töihin tai luovutettava, jos huomaa tehneensä jotain pöljää! 🥶 

Nooh, hyvä tai huono, lopputulos tällä reseptillä joka tapauksessa on minun näköiseni. Vastuu jää kuulijalle! 
🤣 

175. Laissez faire (IF 051020) 

Hmm. Itselläkin on tullut mieleen "laissez faire" (antaa mennä) myös ilmastotutkimuksessa, koska 
meikäläisenkin ”elämänikäisiä” (>45 v) oikeaan dataan perustuvia ilmastotutkimuksia rankasti nykyään 
pannaan halvalla joissakin piireissä kuten esimerkiksi aiemmin (vielä 1990-luvullakin) suuresti 
kunnioittamassani Ilmatieteen laitoksessa! :) 

176. Holoseenikorrelaatiot (IF 031020) 

Korrelaatiotkaan eivät aina kerro totuutta. Holoseenin keskilämpötilavaihteluiden tarkastelu osoittaa, että 
alailmakehän CO2-pitoisuuden ja holoseenin lämpötilavaihtelut kulkevat omia ristikkäisiä polkujaan. Niiden 
välinen viimeisten parinsadan vuoden korkea korrelaatio on yhtä totta kuin jäätelönsyönnin ja hukkumisen 
välinen näennäiskorrelaatio! No tottahan se tavallaan on, mutta molempien taustatekijänä ja selittäjänä on 
kesä ja Auringon lämpö.  

Korrelaatiotarkasteluissa tehdään usein hätäisiä päätelmiä siksi, että tarkasteltavat aikajänteet ovat 
auttamattoman lyhyitä luotettavien päätelmien tekemiseksi. Kuvassa näkyy hyvin, kuinka erilaiset 
tarkastelujaksot antavat sijaa millaisille tarkasteluille tahansa. Riittää, kun valitaan soppeva alku- ja 
loppupää... ja kas kas …: jälleen uusi "lööppiuutinen" tarjottavaksi sitä hyödyntäville poliitikoille ja 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/714974536124021/?comment_id=714989899455818&reply_comment_id=715041596117315
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/714974536124021/?comment_id=714989899455818
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3180069448768553/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3211694575606040/?comment_id=3212875995487898&reply_comment_id=3227993390642825
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157818640307725/?comment_id=10157818648217725&reply_comment_id=10157818794892725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157813765687725/?comment_id=10157815274842725&reply_comment_id=10157815550087725
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medioille. Harmittaa, että turhan moni tutkijakin joko tahattomasti tai tarkoituksellisesti harrastelee 
tällaista tiedettä murentavaa kirsikanpoimintaa.  

Itse kukin voi päätellä kuvasta, onko hiilidioksidin ja lämpötilan riippuvuussuhde "hukkumista jäätelötötterö 
kädessä". :) 

Näennäisyys viimeisten 200 vuoden osalta selittyy pienestä jääkaudesta toipumisen nousevalla lämpötilalla, 
mikä vain sattui tapahtumaan samanaikaisesti CO2-nousun kanssa. Kun tämä tekijä huomioidaan, 
hiilidioksidille jää korkeintaan rippeiden verran selitysosuutta, koskien ainakin pohjoisen pallonpuoliskon 
lämpötilavaihteluiden selittämistä. 

Korrelaatioista yksityiskohtaisemmin Lappajärven ilmastoseminaarin kuvasarjassani. 

 

Luku 6.1: kuvat 108-114, luku 6.5: kuvat 127-133. 

Kuvassa 129 esitetään CO2:n ja vuoden keskilämpötilan eri suuntiin kulkeva trendi ja kuvassa 130 niiden 
näennäiskorrelaatio. 

PS. Jos et vielä ole tutustunut 151 kuvaa sisältävään lustotutkimuksen maailmaan, varaa hiukan aikaa siihen 
tutustumiseen! 

Alla esitetty kuva aikaperspektiivien maailmasta pdf-muodossa.  

177. Tekijänoikeuden somessa (IF 031020) 

Hyvin tiivistetty! Tähän yhteyteen, tosin hiukan sivuavasti, sopii tekijänoikeuksia koskeva muistioni. Samalla 
selviää, mitä somessa tarkoittaa "oma julkaisu" lainattua materiaalia käyttäen.   

Tässä yksi hyvä viestin kirjoittamisen periaate: 

"Suositus: Sosiaalisen median voi valloittaa vain ahkeruudella, hyvällä asenteella ja ennen kaikkea omalla 
laadukkaalla sisällöllä. Älä siis ryöstä muilta, vaan tuota itse omaa sisältöä sidosryhmiesi iloksi tai tee tiivistä 
yhteistyötä eri sisällöntuottajatahojen kanssa." Lisää makusteltavaa. 

178. ”Besserwissereille” (Twitter 011020) 

Palaute innostaa jatkamaan kv. tiimimme holoseenia koskevaa dendroklimaattista tutkimusta, joka mm. on 
vahvistanut syklisyyden vahvan asemaa pohjoisten lämpötilavaihteluiden selittäjänä. Luultavasti niin 
jatkossakin, mutta tuomaroikoon ilmastohistorian kirjoitus sen aikanaan! :) 

179. Vai lämpenee (Twitter 011020) 

Kuinka niin? Pohjoisen ilmastossa ei ole meneillään mitään erikoista: se edelleenkin vaihtelee luontaisesti ja 
syklisesti kuten on tapahtunut jo tuhansien vuosien ajan. Syklisyyden vuoksi lämmin 1930-lukukin nousee 
toistuvasti esiin lämpimyysvertailuissa, myös IPCC:n mukaan! 

180. Arktisten alueiden ilmastonvaihtelut (IF 290920) 

Miksi olet niin varma, että erilaisin perustein laaditut ilmastodataversiot ovat aina oikein ja pyyteettömästi 
laadittuja?  

Itse olen huomattavasti skeptisempi asian suhteen. Terve kriittisyys on aineistonkeruun, datojen, 
menetelmien, analyysien ja tulkintojen osalta tieteellisen tutkimuksen korkean laadun elinehto.  

Erityisesti aineistojen laatu on mielestäni tutkimuksen suurin pullonkaula. Jos aineistonkeruussa 
epäonnistutaan (valideetti & reliabiliteetti huono, viite, on vaara, että tutkimuksen tulokset ovat 
käyttökelvottomia. 

Valitettavasti tällaisia heikkoihin datoihin perustuvia tutkimuksia näkee vertaisarvioiduissakin tutkimuksissa 
Naturea ja Scienceä myöten siinä määrin, että välistä pahalta tuntuu. Viime aikoina on myös 
proksitutkimuksissa oiottu menetelmällisesti mutkia niin suoriksi, että lopputuloksina on ollut mm. kasvava 
joukko "lätkämailoja".  

Sama laatuongelma koskee myös ilmastodatoja. Niitäkin on tullut nähtyä kaikenlaisia vuosien varrella ja 
jopa samasta originaalidatasta johdettuja uskomattomia muokkauksia (adjustointeja). Jos aikoo tehdä omia 
analyysejään datoilla, joita itse ei ole kerännyt, kuljetaan helposti aika "haurailla datajäillä". Silloin on 
suositeltavaa tehdä analyysejään toisistaan riippumattomilla datoilla. 

Ohessa tuore analyysini arktisten alueiden ilmastonvaihteluista pohdiskeluineen. Käytin analyysissä 
muokkaamattomia ja pääosin yksittäisten asemien datoja, koska niissä on eniten jäljellä arvokasta 
mittausten alkuperäisvaihtelua. Alkuperäisvaihtelun säilyttäminen mahdollisimman koskemattomana antaa 
mahdollisuuden arvioida ilmaston luontaisen vaihtelun rajoja ja muutosten voimakkuutta. Tällä on suuri 
merkitys erityisesti arktisten alueiden ilmaston syklisyysvaihteluita arvioitaessa. 

 

https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/lappasem_129-130-131.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10156766092717725/?comment_id=10157814693907725&reply_comment_id=10157814860617725
https://lustialab.com/data/pdf/Tekijanoikeudet_somessa-lyhyesti_MT.pdf
https://www.facebook.com/Ilmastofoorumi/posts/3182028555194948?comment_id=3488918134505987&reply_comment_id=3490300914367709
http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliabiliteetti.pdf)
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3180069448768553/
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181. Puun pienpoltto (IF 280920) 

Puun pienpoltto on noussut turhanpäiväisesti esiin globaali-ilmastoon liittyvissä kysymyksissä 
hiilidioksidimörköä jahdattaessa. Mutta kun kyse on pienpolton tuottamista terveydelle haitallisista 
myrkyllisistä kaasuista, jotka erityisesti asumalähiöissä voivat saastuttaa puhtaan ilman laajoiltakin alueilta, 
on aihetta lähempään tarkasteluun.  

Kysehän on paikallisista ilmansaasteista – ihan niistä samoista, joista Pekingissäkin kärsitään. Monelle ei 
varmaankaan ole tullut mieleen, että Pekingin iltapäiväsaaste saattaa olla meikäläisissäkin asumalähiöissä 
tätä päivää. Yritän varoa yleistämästä, koska puun pienpolton haitat vaihtelevat paikasta, 
lämmityskäyttäytymisestä, tekniikasta ja luonnonolosuhteista riippuen. Joskus tilanne saattaa kärjistyä 
tilanteeseen, jossa on aiheellista olla terveytensä säilymisestä vakavasti huolissaan.  

Asia korostuu, jos itsellä ilmansaantiin liittyviä terveydellisiä ongelmia. Itselläkin tuli aiemmin suhtauduttua 
asiaan hävettävän ylimielisesti, muttei todellakaan naurata enää, kun itse on joutunut lähes jokailtaisen 
tuntikausia kestävän savuterrorismin kohteeksi pientaloalueella niin, että joutuu pakenemaan 
takapihaltaan hengitysvaikeuksien vuoksi.  

Kunpa kyse olisikin vain pelkkää vesihöyryä sisältävästä aineesta, ongelma olisi enemmän kosmeettinen. 
Niin ei valitettavasti ole. Nokea sisältävä tumma savu on terveydelle yhtä vaarallista kuin tupakansavu tai 
liikenteen päästöt. Asiasta on paljon tutkimuksia, esimerkiksi. 

Valtioneuvoston asetus määrää, että autoa saa käyttää tyhjäkäynnillä kaksi minuuttia tai neljä minuuttia, 
jos pakkasta on yli 15 astetta. Joutokäyntikielto sanktioitu rikesakoksi vuonna 2010 säädetyssä laissa 
rikesakkorikkomuksista  

Jos lämmittää saunaansa useiden tuntien ajan niin, että piipusta nousee sankka savu puolet ajasta, siihen ei 
laki puutu, koska ei ole olemassa minkäänlaisia virallisia raja-arvoja. Ainostaan terveys- ja 
ympäristöviranomaiset sekä käräjäoikeus voivat asiaan puuttua, mutta heilläkin suhtautuminen on kovin 
nihkeätä. Kun vallitsee tällainen suhteettomuus, ei ihme, että pienpuun poltto on esillä YK:n, EU:n, Suomen, 
tutkimuslaitosten työpöydillä ja lisäksi tiedostavan kansalaisen arkipäivässä.  

Tarkennan: silloin asiasta keskustellaan ilmansaasteiden näkökulmassa, tuskinpa kenelläkään on sen 
suhteen huomauttamista. asian esille. Pitäisi muistaa, että YK:n julistuksen mukaan puhdas hengitysilma on 
jokaisen ihmisoikeus. Ei kai ole liikaa vaadittu, jos pitää kiinni omasta oikeudestaan puhtaaseen ilmaan. 

Mutta se on ihan jees, että Suomessa saa kaikessa rauhassa tappaa naapurinsa mm. vaarallisia 
pienhiukkasia ja syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä sisältävällä myrkkysavulla. Jos tarkkoja ollaan, normaalissa 
tapauksessa naapurinsa hengiltä myrkyttäminen on harkittu murhayritys!  

Sen verran voisi lainsäädäntöä kuitenkin kehittää, että kannettaisiin oikeasti huolta asumalähiöissä 
naapureiden terveysvaaroista ja asumishyvinvoinnista ainakin silloin, kun altistuneeksi joutunut osapuoli 
ottaa asiaan esiin.  

Näissä tapauksissa oikea ratkaisu on vähäpäästöinen sähkökiuas. Sillä ei loppujen lopuksi ole merkitystä 
kuumentaako kiuaskivet puulla vai sähköllä, sillä molemmat tuottavat samanlaista vesihöyryä. Kyse on 
asenteista ja siitä, kuinka tärkeänä pitää naapureidenkin puhdasta hengitysilmaa.  

182. Ilmastosi ja maraton – molemmat vaativat sinnikkyyttä (Pekka Kangas 270920) 

Urheilun henki on juuri tällaista. Välistä saavuttaa tavoitteensa, toisinaan taas ei. Mutta nyt puolikas on 
plakkarissasi hyvällä ajalla, mistä lämpimät onnitteluni! Siitä on hienoa jatkaa eteenpäin.  

Nelikymppisenä – kymmenen vuoden tauon jälkeen - innostuin uudelleen juoksemaan vaimoni 
kannustamana. Niinpä juoksin vuosina 1997-2012 11 maratonia! Nyt juoksu taasen houkuttelee - kiitos 
esimerkkisi!  

Ohessa minunnäköistäni tutkiskelua juoksuistani:       

183. Vihnemänty (SI2040 260920) 

Vihnemänty on nykyään määritelty eri lajiksi (pinus aristata). Nykyisin sitä (Bristlecone pine) kutsutaan 
okakäpymännyksi.  

Okakäpymänty on ongelmallinen puulaji ilmastomallinnuksiin, sillä sen kasvun minimitekijänä vuorottelevat 
sademäärä ja lämpötila. Ei jatkoon! 

Bristlecone Pines: Treemometers or rain gauges? 

Okakäpymänty (Bristlecone pine) 

184. Syklit Arktiksella, jatkoa (SI2040 260920) 

Olen tehnyt edellisen Arktis-uutisointini (8 päivää sitten) jälkeen lisätyötä yhteenvedon (kuva) kanssa. Nyt 
se on julkistettavissa. Ei sinänsä mitään uutta, vain aiemman vahvistamista. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157801758872725/?comment_id=10157803435227725
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmansaasteet/puunpoltto
https://www.facebook.com/matimon1/posts/1306149069731405:0
https://drive.google.com/file/d/1FjbJ9BY8O1enyEWIoxTpmjnFBa8l0fqZ/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3180069448768553/?comment_id=3181391388636359
https://wattsupwiththat.com/2008/03/19/treemometers-or-rain-gauges/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Okak%C3%A4pym%C3%A4nty
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3180069448768553/


48 
 

Niin se menee, kun tutkimus etenee tieteellistä metodia soveltaen, yksityiskohdilla on taipumus loksahdella 
paikoilleen. Näin tässäkin tapauksessa ja uusi tieto vie eteenpäin. 

Tämän uutisointini helmenä on viestini päätelmien kohta 8, jossa todetaan, että "On mieluisaa myös 
todeta, että Lapin metsänrajamänty on erinomainen arktisten alueiden ilmastonvaihteluiden indikaattori 
(“viisarimuuttuja”).  

Mielestäni asiassa ei sinänsä ole mitään erikoista, sillä jos syklisyyden ajurina pidetään aurinkokunnan 
sisäistä avaruusilmastodynamiikkaa, jossa keskeisessä roolissa ovat Aurinko magneettikenttineen ja 
isoimmat planeetat synkronoimassa niitä sijaintiensa avulla (Aurinkodynamomalli, linkki pdf-julkaisussani). 

Tekstini voi kuulostaa aika tieteelliseltä, mutta kyse on vain siitä, että Maan ilmastodynamiikkaan (ilmaston 
toimintaan) sisältyy monen pituisia rytmejä, joista lyhyemmät näkyvät myös ihmiselämässä lämpimämpinä 
ja viileämpinä jaksoina. Vanhemmat ihmiset - meikäläinenkin - tietävät varsin hyvin tämän.  

185. Markus lehtipuu: Ilmasto ja sää (IF 250920) 

Tämä ja edeltävä viestisi ovat esimerkkejä ilmastotodellisuutta erinomaisesti kuvaavasta asiasisällöstä. 
Pitäisi saada oppikirjojen perusmateriaaliksi! 

186. Kiitospuhe (SI2040 210920) 

Kiitos mielenkiinnostasi ja palautteestasi koskien lämpötilajuttuani Arktiksen ilmastosta.  

Itsekin katsoin nyt myös datojen valossa hiukan "arktis-globaalimmin" - kiitos Simon - asioita. Tarkasteluni 
tuloksena pääsin toteamaan, että Lapin metsänrajamänty lustoleveyden ja -tiheyden vaihteluillaan aika 
hyvin kertoo jopa puolen vuoden verran myös koko Arktiksen vuodenkierron ilmastonvaihteluista. Toinen 
puolisko eli talvikausi jää yhteistyökumppaneideni huoleksi, joita olen siteerannut ja jatkossakin tulen 
siteeraamaan.  

Jaan mielelläni kanssasi käyttämäni aineistot siksi, että voit 1) tarkistaa näkemyksiäni, jotka toki voivat olla 
puutteellisia tai jopa vääriäkin; 2) tehdä omia analyysejäsi ja julkaista niitä tällä seinällä sekä 3) esittää omia 
- rohkeitakin - näkemyksiäsi. Joku toki saattaa ampua niitä perustellusti alas, mutta sehän on juuri se oikea 
tapa tehdä hyvää tiedettä! :) 

Olen tosi tyytyväinen siihen, että ryhmällämme on taito keskustella tieteen kielellä. Siihen eivät kuulu 
suunsoitto, trollaaminen, henkilön arviointi jne. Jos kaipaa tämäntyyppistä "virkistävää" keskustelua, sitä 
löytyy vaikkapa Twitterin ilmastokeskusteluista. Kannattaa toki joskus käväistä kuulollakin! :) Tokihan 
Twitterissä on paljon hyvääkin keskustelua, minkä arvo ei himmene poleemisen suunsoiton vuoksi. 

Mutta kehittäkäämme tätäkin seinää kuten ”isoveli” Ilmastofoorumin keskustelua ja tuokaamme täällä 
esiin ajatuksiamme SI2040:n hengessä. On aina sekin mahdollisuus, että joku meistä keksii tai tulee 
keksineeksi jonkin tieteellisesti merkittävän näkökulman. Se vääjäämättä edellyttää ”taukojumpaksi” 
rupattelunomaistakin keskustelua, joten pientä "läpänheittoakin" voi harrastaa! :) Tämä ajatukseni 
perustuu sille, että kolutessani pitkin poikin Maapalloa tieteellisiä ilmastotapaamisia, opin, että vähintään 
toinen puoli tapaamisista on sosiaalista kanssakäyntiä. Se puoli asiasta auttaa verkostoitumaan. Ja jos 
saadaan aikaa pienimuotoisia perhetapaamisia, vielä parempi! :) 

187. Karsinat (IF 200920) 

Tarkoititko tätä kohtaa 13 (Kuva 144)?  

Se on totta, että ihmiset on jaettu eri karsinoihin monilla perusteilla. Sen jälkeen alkaa huutelu muihin 
karsinoihin ja mitätöiminen (politiikka, vaikutusvalta, rahan valta, kaverivalta, liiketoimintavalta jne.).  

Myös tutkimuksessa jaetaan karsinoihin sillä perusteella, tutkiiko agendan mukaisesti vaiko itsenäisesti. He, 
jotka tekevät itsenäistä tieteellistä tutkimusta, saattavat joutua ivan kohteeksi ja jopa menettää 
rahoituksensakin. Ivaan liittyy myös taustalla räksyttävien rakkikoirien kuoro.  

Ja entäs ne tutkimuksen viralliset poliittisiin päätöksiin vaikuttavat "asiantuntijat", joilla ei ole 
kokonaisnäkemystä juuri mistään ... voihan pyhä lehmä!       

No eipä tarvitse ihmetellä, miksi Suomi-laiva on uppoamassa.  

Mutta "eppur si muove"!        

188. Keskilämpötila (IF 200920) 

Totta, kaikissa lämpötilan seurantasysteemeissä on omat virityksensä ja "The Truth is Somehere Out 
There". Tarkoittaa sitä, että on olemassa erilaisia "totuuksia" riippuen siitä, mitä, miten, mistä ja milloin 
mitataan. Iso kysymys on se, onko ollenkaan järkevää mitata pikkutarkasti, kun Maapallon 
keskilämpötilakin vaihtelee neljän asteen haarukassa.  

https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157797956072725/?comment_id=10157797980697725&reply_comment_id=10157798021262725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3166916326750532/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157786518732725/?comment_id=10157787268507725&reply_comment_id=10157787563217725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157780809277725/?comment_id=10157787400952725&reply_comment_id=10157787463197725
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Mutta jos lyö vetoa, kannattaa lyödä lukkoon mittaussysteemi, jolloin voi lisätä ennusteeseensa 
mittaussysteemin "korjauskertoimen".   

Tässä pohdiskelua erilaisista lämpötilan mittaustavoista. Hyvä juttu muuten, muttei tunne viilenemistä! 

189. Jättipotti (SI2040 200920) 

Jos jokin asia olisi niin helppo, yksinkertainen, halpa ja nerokas, se olisi jo keksitty. Tosin ikiliikkuja taitaa 
kuitenkin vielä olla keksimättä. Mitäpä tuohon muuta osaa sanoa kuin että nykyään näitä jalat tukevasti 
ilmassa seisovia ajatuspajalaisia riittää.  

Mutta koska velkarahaa on jaossa pilvin pimein, ja sitä taitamattomat jakamassa, aina kannattaa kalastella 
jättipottia lennokkaita ajatuksiaan matona käyttäen. Josko vaikka tärppäisi ... 

190. Vertailu IPCC-muokattu data (IF 200920) 

Helppo kysyä, mutta haastavaa vastata! :) Tässä kuitenkin pohdiskelua teemasta tai sen vierestä: "Miksi et 
voi luottaa virallisiin lämpötilakäyriin?" 

191. Berkeley ja arktinen ilmasto (SI2040 190820) 

Kiitän Kimmoa tarkkasilmäisestä palautteesta koskien muutamaa esitykseni kuvaa, joissa olin 
epähuomiossa käyttänyt eri pituisia aikajänteitä poikkeamavertailuissa. Kyseessä ei ollut väärä vaan 
puutteellinen informaatio. Pahoittelen.  

No nyt asian pitäisi olla kunnossa ja tämä viesti on valmis haastamaan mahdollisimman laajan lukijakunnan. 
Viestini on siis se, että arktisessa ilmastossa ei tällä(kään) hetkellä ole meneillään mitään erityistä 
ihmisperäistä lämpenemistä, ainoastaan holoseeni-ilmastolle tyypillistä pohjoista rajua usean asteen 
keskiarvohaarukassa tapahtuvaa luontaista vaihtelua.  

Lustotutkimus on tilastollisesti merkitsevästi osoittanut, että muun muassa 60-95 -vuotinen syklisyys on 
vallinnut holoseeni-ilmastossa vähintään 7500 vuoden ajan, mikä on näkynyt Lapissa noin puolen asteen 
vaihteluna suuntaan tai toiseen. 

Tätä luontaista vaihtelutietoa on hyödynnetty (väärinkäytetty) muun muassa 1) sensaatiohakuisuuden 
(media), 2) tietämättömyyden (poliitikot), 3) rahan haistamisen (liike-elämä) ja 4) määrärahojen 
kalastamisen (tutkimus) alttareilla. 

Se, että arktinen ilmasto nykyisinkin vaihtelee entiseen monituhatvuotiseen malliinsa, ei pitäisi olla 
kenellekään iso uutinen. Mutta siitä on tehty sellainen hölmöyden tai toiveiden tynnyreiden täyttämisen 
nimissä. 

Vuotuinen keskilämpötilakehitys on yhä useamman tutkijan luonnontieteelliseen näkemykseen perustuvan 
käsityksen mukaan kääntymässä kohti 2040-luvun jäätäviä aikoja. On todella huolestuttavaa ja surullista 
nähdä, kuinka poliittinen päätöksenteko vihreissä unelmissaan haluaa Suomenkin siirtyvän entistäkin 
utuisempaan pilvilinnaelämään (Kuva 2). 

Vuotuinen keskilämpötilakehitys on yhä useamman tutkijan luonnontieteelliseen näkemykseen perustuvan 
käsityksen mukaan kääntymässä kohti 2040-luvun jäätäviä aikoja. Todella huolestuttavaa ja surullista 
nähdä, kuinka poliittinen päätöksenteko Suomessakin haluaa vihreissä suunnitelmissaan uinua entistäkin 
utuisempaa pilvilinnaelämää (Kuva 2). Vuotuinen keskilämpötilakehitys on yhä useamman tutkijan 
luonnontieteelliseen näkemykseen perustuvan käsityksen mukaan kääntymässä kohti 2040-luvun jäätäviä 
aikoja. Todella huolestuttavaa ja surullista nähdä, kuinka poliittinen päätöksenteko Suomessakin haluaa 
vihreissä suunnitelmissaan uinua entistäkin utuisempaa pilvilinnaelämää (Kuva 2). :( Aikapula pääsi 
yllättämään Messukeskuksen tapahtuman jälkeen, mutta nyt korkea aika palata tämän vuonna 2012 
perustamani nimikkoryhmäni ruoriin. Julkaistavaa on kertynyt viime aikoina aika paljon moniin teemoihini 
liittyen. Koetan purkaa niitä talven aikana.  

Yleisesti todeten: on tosi hieno juttu, että sekä Ilmastofoorumi ry:n jäsenmäärä että sen fb-ryhmä kasvaa 
hyvää vauhtia. Pian täyttyy fb-ryhmässä 6000:n raja! 

Tässä SI2040-ryhmässämme on noin 1000 jäsentä, mikä on mukava määrä keskustelua ajatellen. Jottei tulisi 
liikaa päällekkäisyyttä "ison veljen" kanssa, koetan suunnata keskustelua kotimaiseen ja arktisten alueiden 
ilmastoon. 

Olen parin kuukauden ajan tarkastellut arktista ilmastoa Berkeleyn tietojen perusteella. Simo voinee kertoa 
tarkemmin, onko hyvä vai huono idea, mutta heiltä harrastelija joka tapauksessa saa kätevästi tietoa 
käyttöönsä omia analyysejään varten.  

Oheisessa - vielä vaiheessa olevassa - arktisten alueiden ilmastotarkastelussani esittelen joitain ajatuksia. 
Yleisesti on todettava, että vaihtelu on arktisilla alueilla rajua ja ilmaston syklisyydellä on siinä niin iso rooli, 
että on vaikeaa väittää, että arktiset alueet lämpenevät kaksi kertaa nopeammin kuin muut.  

No onhan se totta muutaman vuosikymmenen aikajänteellä ja vain 60-85 vuotisen syklin nousevassa 
vaiheessa. Kun syklin huippu on saavutettu, sitten mennään rytinällä ja astetolkulla alaspäin. 

https://www.space.com/17816-earth-temperature.html
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3162201613888670/?comment_id=3162267540548744
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157786518732725/?comment_id=10157787268507725&reply_comment_id=10157787294717725
https://drive.google.com/file/d/11bFTb6E4VAuZNoyMVgKo6sYNv_orKDbq/view
https://drive.google.com/file/d/11bFTb6E4VAuZNoyMVgKo6sYNv_orKDbq/view
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3155198064589025/
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Kuten kuvasarjani vihjaa, on rytinä jo alkanut! :) Joillakin alueilla viileneminen alkoi jo vuoden 2005 
tietämissä. Osa viilenemisestä tapahtunee myöhemmin. Luultavasti parinkymmenen vuoden päästä 
valtamediakin toteaa, että on perin kylmää - kai syynä silloinkin hiilidioksidi ja "ilmastonmuutos"! :) 

192. Holoseeni-ilmasto neljällä menetelmällä (IFT 160920) 

Hyvä ehdotus. Luonnontiedettä ymmärtävät viisaat tutkijamme kulkevat ymmärtääkseni vähintäänkin 
vierekkäisiä polkuja CO2-ilmastotodellisuudessa. Yhdistämällä synergiaa he voivat löytää uusiakin toisiaan 
tukevia näkökulmia, mikä osaltaan lisäisi tutkimustensa vaikuttavuutta ja tunnettuutta. Menetelmällisten 
erojen tarkempi analyysi voi tarjota oivallisen tavan löytää syventävää tietoa CO2:n ja lämpötilan välisistä 
yhteyksistä. 

Hyvä esimerkki vierekkäisillä poluilla kulkemisen synergiasta on yhtenevät tulokset neljällä toisistaan 
riippumattomalla menetelmällä tehdyillä holoseeni-ilmaston lämpötilamallinnuksilla: 

1) Lapin metsänrajamännyn lustot (Eronen ym. 1996-2020); 

2) männyn metsänrajan liikkeet (Kultti ym. 2006); 

3) norjalaisten multiproksitutkimukset (Lilleåren ym. 2013) ja 

4) Milankovicin mallit. 

Lisäksi holoseenin keskilämpötilavaihteluiden tarkastelu osoitti, että alailmakehän CO2-pitoisuuden ja 
holoseenin lämpötilavaihtelut kulkevat omia ristikkäisiä polkujaan. Niiden välinen viimeisten parinsadan 
vuoden korkea korrelaatio on yhtä totta kuin jäätelönsyönnin ja hukkumisen välinen näennäiskorrelaatio!   
No tottahan se tavallaan on, mutta molempien taustatekijänä ja selittäjänä on kesä ja Auringon lämpö.  

Näennäisyys viimeisten 200 vuoden osalta selittyy pienestä jääkaudesta toipumisen nousevalla lämpötilalla, 
mikä vain sattui tapahtumaan samanaikaisesti CO2-nousun kanssa. Kun tämä tärkeä tekijä huomioidaan, 
hiilidioksidille jää korkeintaan rippeiden verran selitysosuutta lämpötilavaihteluiden selittämisessä. 

Aiheesta yksityiskohtaisemmin Lappajärven ilmastoseminaarin kuvasarjassani:  

Luku 6.1: kuvat 108-114, luku 6.5: kuvat 127-133. 

Kuvassa 129 esitetään CO2:n ja vuoden keskilämpötilan eri suuntiin kulkeva trendi ja kuvassa 130 niiden 
näennäiskorrelaatio. 

PS. Jos et vielä ole tutustunut 151 kuvaa sisältävään lustotutkimuksen maailmaan, varaa hiukan aikaa siihen 
tutustumiseen! 

193. Prosenttilaskua (IF 120920) 

Prosenttien laskeminen prosenteista on hyvä keino 
harrastaa "kikkakolmosia", jolla saa asiat aidosti 
näyttämään toisennäköisiltä. Ohessa yksinkertainen 
esimerkki, miten pienellä prosenttilaskulla saa painon 
saada nousemaan 100 %, vaikka oikea nousu olisi 33,3 
%. 

Miten tämä liittyy CO2-vertailuihin? Kun korvaa painot 
75 kg ja 100 kg vaikkapa lukemilla 200 ja 400 ppm, saa 
hiukan osviittaa siitä, kuinka suhteellisten osuuksien 
vertailu antaa jänniä tuloksia. Mistä siis kertoo lukema, joka väittää CO2-pitoisuuden nousseen 100 % 
esiteolliselta ajalta?  

 

194. Aivot narikassa … (IF 090920) 

Aivot narikassa ja vailla vastuuta on kiva elää ... kuten kovalla pakkasella lämmittävä pissa housuissa. 
Jouduin kokeilemaan sitä 7v-lapsena kerran itsekin kohtalaisella talvipakkasella liikkeellä olevan tukkireen 
lastin päällä istuessani. Ihan miellyttävä kokemus ... ainakin hetken aikaa! :) 

195. Kaaron suoria sanoja (IF 080920) 

Suoraa tekstiä kyllä latelee: "Hän sanoo, että päivittäisjournalismi on säläistä ja hektistä, perehtymätöntä 
pressitiedotteiden kääntämistä – liian usein vailla kriittisiä kysymyksiä. ”Toimituksista ei päästä enää ulos, 
vaan yritetään sosiaalisesta mediasta päätellä, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä ihmiset ajattelevat ..." 

No sehän on tuttua meille ilmastoasioissa. Ei kelpaa esimerkiksi, että ilmasto vaihtelee kuten se on tehnyt 
tuhansia vuosia ja että kaikki edelleenkin on hyvin. Pitäisi tosiaankin runoilla ummet ja lammet ja maalata 
kauhutarinoita maailmanloppuineen, jotta lehdet menisivät kaupaksi ja rahastajat pääsisivät keksityillä 
tekosyillä kuppaamaan kansalaisia. Se on pelin henki tänä päivänä. 

https://lustialab.com/data/pdf/Messukeskus20_08.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/695824341372374/?comment_id=695905361364272&reply_comment_id=696767337944741
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157766916527725/?comment_id=10157766923912725&reply_comment_id=10157767038522725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157759820187725/?comment_id=10157759924792725&reply_comment_id=10157760797312725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157760225337725/?comment_id=10157760278087725&reply_comment_id=10157760344612725
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196. Aivopesu jyllää 

Tiede on joutunut antamaan tilaa luuloille, uskomuksille, politiikalle sekä koulujärjestelmän ja muiden 
organisaatioiden ylläpitämälle tieteelliselle epärehellisyydelle, mikä nyt näkyy lasten aivopestynä 
ajatteluna. Pseudotiede jyllää. 

Suomalainen lapsi tyhmistyy mittaustenkin mukaan. Tulevia uusia poliitikkoneropattikattaisiamme - 
valitettavasti.   

197. Paulin suorat sanat (SU2040 020920) 

Kiitos Pauli! Harvoin saa lukea näin jämäkkää ja niin oikeaan osuvaa analyysiä. Voi Suomi-parkaa, mille 
upottavalle suolle se onkaan eksynyt luuloon - vaan ei tietoon - perustuvien poliittisten mutu-
virheratkaisujen vuoksi. Ja tilanne sen kun vain pahenee pahenemistaan! Lukusuositus! 

198. Simo tietää! (IF 290820) 

Kuten sinä ja Simo totesitte, 60-80 vuoden AMO-sykli on kääntynyt odotetusti laskuun. 
Kelit tulevat oleellisesti viilenemään.  

Mainittakoon, että viiden vuoden pätkä 80 vuoden syklissä voi sopivalla tasoituksella 
kertoa yllättävän tarkasti suunnan. Kyllä Simo tietää mistä puhuu! 

 

199. NASA-GISS 

Simo Ruohon ehdotuksesta liitin ilmastotarkasteluihini Kuolan alueen. Pitkiä ilmastosarjoja (>100 v) 

eri lähteistä selaillessani sattui silmiini kätevä tapa saada käsiinsä nopeasti dataa, graafeja, erityyppisiä 
datoja ja muuta informaatiota interaktiivisesta NASA-GISS-arkistosta. 

Niinpä innostuin laajentamaan tarkasteluni koskemaan Barentsin aluetta (5 asemaa) ja lopulta koko 
Arktista(16 asemaa). 

Sormiharjoitteluni kohteeksi valitsin kyseisten asemien muokkaamattomat (unadjusted) 
kuukausikeskiarvotiedot ja sovitin ne omaan ilmastolaskentaohjelmistooni soveltuvaksi. 

Käytettävissä on myös CDIAG-päivittäisdata 518 asemalta. 

Graafien silmäily tuo hyvin esiin 60-80 -vuotisen syklisyyden, joka näyttäisi kääntyneen laskuun.  

Linkit esityksessä.  

 

200. ”Nössö” (IF 240820) 

Jahas, kuulutko sinäkin niihin herkkähipiäisiin henkilöihin, joilta ei saa edes kysyä? Tein asiallisen 
kysymyksen ja alat vastauksessasi arvioimaan henkilöä! Sekö on sinun tapasi keskustella?  

Kaikki kunnioitus näkemyksillesi, mutta pelkkä parahtelu ei auta ketään - korkeintaan itseäsi. Tiedoksesi, 
että olen perehtynyt - hyvinkin perusteellisesti kaikenlaisiin spekulaatioihin ja itsekin kirjoitellut niistä. 
Minulla on myös erinomaiset lähteeni (kiitos teille muutamat fb-kaverini!), jotka keskustelevat asioista 
rauhallisesti ja pohtivasti.  

Et vieläkään vastannut kysymykseeni, vaan heität ilmaan jonkin epämääräisen salaliittonäkemyksen. Minkä 
niistä monista? Mitä tarkoitat gigavalehtelulla ja sen ajajilla? Tarkennusta ja lähteitä kehiin, kiitos! 

201. Pilvilinnat (Jaakko Raivio 230820) 

SDP näköjään haluaa elää pilvilinnoissa ilmaston(kin)suhteen. Oikeaakin ilmastotietoa, joka säästäisi 
Suomelle miljardeja, olisi tarjolla, mutta se ei ilmastotiedettä heikosti tuntevalle puolueelle kelpaa. He 
haluavat huvitella ilmasto"mörköjen" metsästämisellä kansalaisten laskuun. Kuva lainattu Wille Mikkolan 
jutusta "Maallinen näytelmä"  

PS. Tänään Alfa tv:ssä klo 21:00 ilmastoasiaa:  

Katso myös Messukeskuksessa 15.8.2020 pidetyn ilmastoseminaarin satoa (ilmastosi.fi). 

202. Miksi sensuuri (Tiede-keskustelu 220220. Myös IF 220820) 

Luin keskustelupalstan säännöt:  

Niistä ei löydy kohtaa, joka oikeuttaisi moderaattorin poistamaan kokeneiden tutkijoiden perusteltuja 
näkemyksiä.  

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2701268016648701/?comment_id=2701279426647560&reply_comment_id=2701303399978496
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3098016323640533/?comment_id=3108246422617523
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157736720002725/?comment_id=10157736872372725&reply_comment_id=10157737814342725
https://drive.google.com/file/d/1ATpveuQ0ONRDx0cPW91zRZPfJR3ovH6m/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157717819342725/?comment_id=10157718276582725&reply_comment_id=10157725156562725
https://www.facebook.com/jaakko.raivio.39/posts/323072348883576?comment_id=323379098852901
https://lustialab.com/data/pdf/Pilvilinnoissa_juhlitaan.pdf
https://ilmastosi.fi/?p=577
https://www.tiede.fi/comment/2893671#comment-2893671
https://www.tiede.fi/users/mauri-timonen#user-comments
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157721395412725/?comment_id=10157721454552725
https://www.tiede.fi/artikkeli/etusivu/tiede_fi_keskustelun_saannot?fbclid=IwAR0lYiZ5EWeWckSM41IZXwK_sAYEJ7_kzJUexUtFp_GGPIM35i-vNEGc0JA
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Olin hyvin innokas keskustelija tällä palstalla kymmenisen vuotta sitten. Silloin keskustelu oli reipasta, koska 
modet olivat suvaitsevaisia ja asiansa osaavia. Siksi keskustelussa päästiin usein asioiden ytimiin ja todella 
mallikkaisiin väittelyihin. Mielivaltainen sensurointi, jota nyt on tapahtunut, tappaa keskustelun. Se ei ole 
kenenkään etu. Olisi kiva kuulla ylläpitäjien kommentti asiasta. 

203. CO2-teoriaa liian vähän? (IF 210820) 

Liian vähälläkö? Eikös CO2-teoriaa ole rummutettu ilmastokeskusteluissa kyllästymispisteeseen asti?  

Tarkentaisitko epäselvää ilmaisuasi siitä, että CO2-teoria on "pohjimmillaan asian kovinta ydintä". Miten se 
näkyy nyt ja historiassa?  

Onhan sillä vaikutuksensa alkuvaiheessa, mutta jos CO2:n logaritmisesti aleneva vaikutus pitää paikkansa, 
onko sillä enää nykyisissä pitoisuuksissa erityistä merkitystä? , 

Hyvää pohdiskelua: The Logarithmic Effect of Carbon Dioxide  

204. Simo ja flow (IF 210820) 

Simo, pärjäsit todella hienosti! Voit olla ylpeä ystävällisestä ja vakuuttavasta esiintymistavastasi. Olet 
lukenut esimerkillisesti ilmastoläksysi ja mikä hienointa: osaat myös soveltaa omaksumaasi tietoa uuden 
tiedon hankkimisessa. Kuulut siihen ryhmään maailmalla tapaamiani tutkijoita, joille on luonteenomaista 
taito viedä flow'n vallitessa tiedettä seuraaville portaille. 

Joten katsele hyvillä mielin keskusteluasi - ja samalla koko porukan esiintymistä. Edelleenkin 10 pinnaa 
kokonaisuudelle minulta. 

205. Sanoma Media Finland – valehtelijoiden klubi? (SI2040 200820) 

"Luotettavaksi mediaksi" itseään kehuskeleva Sanoma Media Finland jatkaa epätoivoista tiedon 
vääristelemistään ja pimittämistään. Mihin keskiaikaiseen pimeyteen ja valheiden verkkoon tämä maa 
onkaan ajautumassa? 

206. Pekka Sillanpään muistio Alfa tv:n tiededokkarista (IF 210820) 

Pekka Sillanpään yhteenveto 20.8.2020 esitetystä Alfa tv:n tiededokkarista.  

Dokkari  

Pekan muistio ja kommentteja 

Seuraa myös keskustelua. 

207. Short stories (IF 210820) 

Kiitos paljon Pekka, jotain tämäntyyppistä kaipailinkin hyvin toimitetun tiededokkarin kunniaksi. Arvostan 
tämäntyyppisiä muistiinpanoja ja pientä kommentointia ohessa. Kommentointi tekee muistiinpanoista 
elävämpiä.  

Facebookissa on aika haastavaa taittaa juttujaan. Väliotsikot ovat yksi tapa keventää ilmettä. Omalta 
osaltani olen ottanut tavakseni laatia arvokkaampien aivoitusteni osalta kompakteja noin A4-kokoisia 
juttuja Wordilla taittaen ja sitten pdf-muodossa julkaisten. Niistä saa hyvää materiaalia esimerkiksi blogiin 
tai vaikkapa kirjankaltaisiin yhteenvetojuttuihin, jollaisia toivottavasti puuhailen jossain vaiheessa. 
Esimerkki vaiheessa olevasta ”Short Stories”-jutuistani, joita toivottavasti on satamäärin jossain vaiheessa.  

208. Kari, Sakari ja Simo Alfa tv:ssä (Alfa 200820) 

Kymmenen pistettä juontajalle ja vieraille. Nautittavaa seurata rauhallista esiintymistä ja punnittua 
puhetta! Mursulan puheenvuoro tiedemaailman surkeasta tutkimusrahoitustilanteesta kruunasi ohjelman 
ajankohtaisuuden. 

209. Lustotutkimusten luonteesta (IF 200820) 

Kiitos palautteesta. Lisäisin kommenttiisi, että kuulun kansainväliseen 50-100 jäsenen maailmanlaajuiseen 
monitieteiseen tutkijatiimiin, joka työskentelee hyvässä yhteistyössä myös suomalaisen lustomateriaalin 
kanssa. Tämä näkyy mm. julkaisujen tekijälistoissa. 

Suurin ansioni näissä tutkimuksissa lienee siinä, että olen osallisena valtaosaan kotimaisten lustoaineistojen 
keruun suunnittelussa ja hankinnassa. Se mitä julkaisen somessa, on olemassa olevien aineistojen 
mielenkiintoisten näkökulmien "penkomista". Niistäkin jalostuu joiltain osin myös vertaisarvioituja 
julkaisuja.  

Ote päivittämistarpeessa olevasta lustodata-arkistosta. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157717819342725/?comment_id=10157718821812725&reply_comment_id=10157718903687725
https://wattsupwiththat.com/2010/03/08/the-logarithmic-effect-of-carbon-dioxide/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1275115956168050&id=100010089723406&comment_id=1275159842830328
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3070930106349155/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157716987062725/?comment_id=10157717381302725&reply_comment_id=10157718308572725
https://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=64292360&fbclid=IwAR2t0Pq0bjIPgOKf8WXplO7FyCgne8oTMFseL-N206xNLUVTdK5QcFTDX5s
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157716987062725/?comment_id=10157717381302725&reply_comment_id=10157718308572725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157716987062725/?comment_id=10157717381302725&reply_comment_id=10157718308572725
https://drive.google.com/file/d/1wZJDCPiZeEAPGXxPr1e9Gj2_aBc13ZHn/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157716987062725/?comment_id=10157717027647725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157713886127725/?comment_id=10157713886587725&reply_comment_id=10157716182347725
http://lustialab.com/Lustia/suofintr.htm
http://lustialab.com/data/Kinsys/ftrdb.pdf


53 
 

210. avoin, lisää koronakuva + kuvasarja 

Messukeskuksen Ilmastosi-seminaarissa käsiteltiin varsin ansiokkaasti nykyisin ilmastotutkimuksen 
kipupisteitä. Tässä kiteytykseni koskien omaa esitystäni.  

Eri pituisten aikajänteiden merkityksen oivaltamisen myötä kirkastuu myös se, mitä ilmastossa oikeasti on 
meneillään (miten ilmastodynamiikka toimii). Ilmastotutkimuksen valtavirran harrastama luontaisen 
vaihtelun vaimentaminen (dampening) alkuperäisiä mittausdatoja manipuloimalla, keskiarvo- ja 
mallinnuskikkailuilla, prokseja väärin tulkitsemalla, aikaresoluutioilla kikkailemalla instrumentaalimittauksia 
prokseihin liittämällä ym.) ovat saaneet aikaan vääristyneen pseudotieteellisen maailmankuvan, jonka 
tuotoksia lätkämailan näköisine käyrineen jaetaan netissä kasvavissa määrin. Valitettavasti valtaosa 
mediasta ja poliitikoista toimii näiden valetieteellisten ”tutkimustulosten” nöyränä sanansaattajana.  

Onneksi kipupisteet koskevat vain ns. poliittista ilmastonmuutosmääritelmää soveltavaa tutkimusta, jossa 
AGW eli ihmisperäinen vaikutus ilmastoon on nostettu tikun nokkaan muiden ilmastoon vaikuttavien 
luontaisten ilmiöiden kustannuksella. ilmastotutkimus on Koskien reaali-ilmastoa, totesin teknisten 
vaikeuksien kanssa edenneen esitelmäni lopuksi: "Kaikki on hyvin". 

211.  

Simo oheisessa tarkastelussaan kiteyttää seuraavasti: 

- - - 

"Ilmastonmuutos on syklien summa, ja ihmisen osuus lämpötilavaihteluun on sekä vähäinen että 
tuntematon. Hiilidioksidipitoisuuteen vaikutamme kyllä jonkin verran, ja samoin kaupunkien lämpötilaan ja 
ilmansaasteisiin. Keskitytään niihin, puhdas ilma on parempi hengittää ja parantaa myös vesistöjä."  

- - - 

Eri pituisten aikajänteiden merkityksen oivaltamisen myötä kirkastuu siis myös se, miten 
ilmasto(dynamiikka) oikeasti toimii. Koska emme voi luontaisille ilmastonvaihteluille juuri mitään - emme 
edes alailmakehän hiilidioksidipitoisuutta rukkaamalla - on perusteltua ottaa hattu kauniisti käteen ja 
keskittyä Simon ehdotuksen lisäksi selviytymiseen rajuistakin luonnossa tapahtuvista hitaammista 
muutoksista ja aina uhkaavista äkillisistä luonnonkatastrofeista.  

212. Simon oikeaan osuva kiteytys (IF 180820) 

Kiitos Simo: erinomainen kiteytys siitä, mistä ilmastonvaihteluissa oikeasti on kysymys ja järkevä ohje siitä, 
mitä ympäristön hyväksi oikeasti kannattaa tehdä.  
 
Eri pituisten aikajänteiden merkityksen oivaltamisen myötä kirkastuu myös se, mitä ilmastossa oikeasti on 
meneillään (miten ilmastodynamiikka toimii). 

213. Holoseenin sykliset vaihtelut (180820 IF) 

Ihmisvaikutusta on nykyisellä mittaushistorialla, ja syklien tuntemuksella, mahdoton tarkasti sanoa." 

Täsmälleen niin. Kuva. 

214. ”Kirsikanpoimijat” (150820 GAIA, tulenarka, ei julkaistu! :))  

Valitettavasti tälläkin blogistilla ovat aikajänteet ja holoseeni-ilmaston luontaisen vaihtelun ymmärtäminen 
pahasti hakusessa. Suulastaminen, luuleminen ja asioiden tahallinen (?) väärinymmärtäminen ovat kaukana 
tieteen kehittymisen tarvitsemasta tieteellisen lisäarvon tuottamisesta.  

Blogistin kannattaisi tutustua ilmastodynamiikan peruspiirteisiin kuten 60-90-vuotiseen AMO-syklisyyteen, 
joka on keskilämpötilan vaihteluita vahvimmin selittävä tekijä pohjoisella pallonpuoliskolla. Tämä todetaan 
lPCC-raporteistakin muun muassa Skandinavian osalta. 

Totta on, että arktiset alueet lämpenivät reippaasti vuoden 1980 jälkeen - kuten 65 v aiemminkin, vuodesta 
1915 alkaen. Sykleillä siis pääosin mennään. Nyt on ilmaston viilenemisen vuoro. Marssi kohti viileämpiä 
aikoja alkoi vuoden 2005 kieppeillä, jolloin AMO saavutti huippuvaiheensa.  

Luontoäiti "tuomaroi" aikanaan asian. Koska emme voi mitään ilmaston luontaisille vaihteluille, kannattaisi 
keskittyä paikallisilmastojen sisäsiisteyteen, muun muassa ilman laadun parantamiseen. Siihen voimme 
hyvinkin paljon vaikuttaa kuten korona-aikana on nähty. 

215. Arktisten alueiden keskilämpötila vaihtelee voimakkaimmin 

Meidän arktiset alueemme lämpenivät reippaasti vuoden 1980 jälkeen - kuten 65 v aiemminkin. Sykleillä 
mennään ja marssi kohti kylmyyttä alkoi vuoden 2005 kieppeillä. Niin Ruotsissa ja Norjassa, muttei 
Suomessa ...  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157710461362725/?comment_id=10157711650042725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157710461367725/?comment_id=10157710847202725
https://lustialab.com/data/pdf/holoseeni_indeksit_tuhatvuotiset.pdf
https://planeetta.wordpress.com/2020/08/15/tanaan-ilmastohorhojen-homppaseminaari-ilmastosi2020/?fbclid=IwAR0d4iy5-6UyC1TBkJW3RnyB7uxKtNBNrG_VZWoSuO3hrqOEBgECazty1wo
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216. Auringon lämmittämä valtamerikattila hohkaa pitkään lämpöä 

Luit jälleen hätiköiden ja kirjoitit videoosi asian vierestä. Auringon aktiivisuuden lämpötilan riippuvuus on 
selkeä: sekä viiveetön että 70 vuotta viiveellinen. Viive liittyy merivesien lämmönsiirtomekanismiin 
viiveeseen. Kuiskailit hiilidioksidin perään videossasi lämmittävänä tekijänä. Taso on ollut 
holoseenihistoriassa luokkaa 250 ppm Hiilidioksidille on vaikeaa löytää roolia tässä kuviossa. 

217. Monitieteisyys 

On lyhytnäköistä karsinoida eri tieteenaloja. Monitieteisyys ja saman pyöreän pöydän ympärillä istuminen 
ovat niitä keinoja, joilla tieteessä tehdään nykyisin tulosta. Mitä paremmin eri tieteenalat onnistuvat 
integroitumaan, sitä tehokkaampaa tutkimus on.  

Olemme monitieteinen yhteisö, joka on aidosti kiinnostunut todellisesta ilmastosta ja sen historiasta. 
Kysymme, opimme, tutkimme ja myös julkaisemme havaintojamme paitsi porukalla "vertaisarvioitavaksi", 
samalla pyrkien tuottamaan tieteelle ja yhteiskunnalle lisäarvoa. Pasin ja kumppaniensa jo vuonna 2007 
perustaman Ilmastoorumi ry:n jalanjäljiltä kelpaa jatkaa! 

Kaikissa empiriaan perustuvissa tieteissä tilastollinen analyysi on useimmiten se työväline, jolla kerätty data 
opetetaan "puhumaan" ja tulosten luotettavuus testataan. Tieteenalan erityisosaamista tarvitaan lähinnä 
ilmiön ymmärtämiseen, hypoteesien muodostamiseen, kysymyksenasettelun laatimiseen otannan 
suunnitteluun sekä datojen hankintaan ja työstämiseen. 

Omalta osaltani olen työskennellyt eri projekteissa metsätieteilijöiden lisäksi muun muassa biologien, 
geologien, jäätikkötutkijoiden, paleontologien, arkeologien, paleobiologien, palynologien, 
maantieteilijöiden, avaruusfyysikoiden, tähtitieteilijöiden, kemistien, historiantutkijoiden, 
tulivuoritutkijoiden, matemaatikkojen, tilastotieteilijöiden, informaatiotietelijöiden, 
tietojenkäsittelytieteilijöiden ja filosofien kanssa. Aina pakkaa huvittamaan, kun joku esittää meikäläiselle 
”moniottelijalle, että sehän on vain ”lustotutkija”. 

Lustotutkijana ja ainoana holoseenin mittaisten vuodentarkkojen datojen vuoksi minulla on joskus kunnia 
toimia pyöreän pöydän keskusteluissa ”isäntänä” tarkkoja ajoituksia vaativissa monitieteisissä 
tutkimusprojekteissa.  

Maailmalla konferensseissa kulkiessani olen oppinut, ettei ketään tieteenalaan osaajaa kannata aliarvioida. 
Ja ne parhaat osaajat olen monesti löytänyt vähemmän ansioituneista pitkäntien intohimoisista 
tieteentekijöistä.  

218. Halosen väärinymmärrykset (IF 130820) 

Mistäköhän lienet jälleen moista disinformaatiota 
onkinut? Kuten aiemmin totesin, ilmastoasioita 
kannattaa opiskella monipuolisesti, jotta välttyisi 
jumittumiselta yhden asian julistajaksi. Vai onko se jo 
päässyt tapahtumaan, kun kerroit ylimieliseen sävyyn 
mieluummin meneväsi baariin sen sijaan, että tulisit 
kuuntelemaan kokeneen tutkijaporukan 
vuosikymmenien empiriaan ja tieteellisen metodiin 
perustuvia toistettavia tutkimustuloksia. Ja tietenkin 
keskustelemaan niistä.  

Lustotutkimukset kertovat tuhansia vuosia 
jatkuneesta viilenemistä. Sekä lustoista että 
Milankovicin käyristä näkee yhtäpitävästi, että tuhatta 
vuotta kohti on viimeisten 7000 vuoden ajan viilentynyt keskimäärin 0,31 … 0,35 astetta tuhatta vuotta 
kohti ja sama tahti jatkunee vielä ainakin 3000 vuoden ajan. Sama tulos koskien holoseenimenneisyyttä 
saadaan myös metsänrajan siirtymistä tutkimalla. 

Ilmasto on luonteeltaan syklinen kuten lähes kaikki muutkin ilmiöt luonnossa. Syklien huippuja sen 
enempää kuin minimejäkään ei pidä tulkita ilmastonmuutoksiksi, sillä kyse on normaaleista syklisistä 
vaihteluista muutaman asteen haarukassa (vuosikymmentasolla tarkasteltuna). Myöskään viime aikoina 
toistuvasti esitettyihin lätkämailoihin ei pidä perustaa väittämiään, sillä kyseessä on tilastotieteellinen 
lapsus tai vaihtoehtoisesti tarkoitushakuinen harhaanjohtaminen.  

Oheinen pohjoista Skandinaviaa edustava holoseenin lämpötilakäyrä (kuva) kertoo, että pienen jääkauden 
aikana oli yhtä kylmää kuin 9000 vuotta sitten. Onneksi nyt ollaan lähempänä keskimääräistä viilenevää 
pitkäaikaisilmastoa. Lisätietoa suurilmaston vaihteluista kuvasta 98 alkaen Lappajärven ilmastoseminaarin 
esityksestäni.  
 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157696781382725/?comment_id=10157697580517725&reply_comment_id=10157700417677725
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
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219. Huteja (IF 130820) 

Teppo Halonen Suosittelen tutustumaan huolellisesti asioihin ennen kirjoittelua. Luulo tunnetusti ei ole 
tiedon väärti. Nyt sinulla tulee aivan liian paljon huteja. 

220. Messukeskuksen esittäjistä keskustelua (IF 120820) 

Kiitos arvioistasi. Sinussahan on tutkija-ainesta, sillä osaat ajatella skeptisesti! :) Skeptisyys on tieteen 
kantava voima. Ilman skeptistä uteliaisuutta ”lehtikään ei olisi liikahtanut” tieteessä, Maapallo olisi pysynyt 
litteänä, jääkausi ei olisi nähnyt päivänvaloa eivätkä tieteelliset innovaatiot olisi edenneet. Sehän 
tarkoittaisi sitä, että ilman meitä skeptisiä tutkijoita edelleenkin eläisimme kivikautisissa olosuhteissa! 

Skeptisyys ja uteliaisuus tutkijan työvälinelaatikon elementteinä on rankka elämänuran valinta, sillä kiveen 
hakattujen ”totuuksien” murtaminen tieteellistä metodia (kuva) soveltaen vaatii järkyttävän paljon 
omistautumista tieteelle. Se tarkoittaa jopa elämänuran mittaista opiskelua, lukemattomia turhia / 
turhauttavia kokeiluja, joista ei saa edes julkaisua (onneksi kokemus karttuu), uusien ajatusten testaamista, 
teorianmuodostusta ja kysymyksenasetteluita jne.  

Kun itselläkin on lähes ympärivuorokautista työuraa takana jo ihan kohtuullinen määrä, tuntuu joskus jopa 
ihailtavalta seurata, kuinka teillä nuoremmilla on maailma niin jo valmis, ettei juuri mitään uutta tiedettä 
enää tarvitse tehdä. Mutta tuleeko köydenpää ennemmin tai myöhemmin vetävän käteen? :) 

En pitänyt arvioitasi mitenkään jyrkkinä, kerroit vain kriittisiä näkemyksistäsi selkokielisesti. Siitä toki on 
hyvä keskustelua jatkaa, kunhan vain muistaa kunnioittaa toisen ajatuksia ja välttää menemistä 
henkilökohtaisuuksiin. Sinunkaltaisesi henkilön kanssa voisi syntyä jopa tieteelle lisäarvoa! Kehumassasi 
Twitterissä on mopo karannut käsistä ilmastokeskustelussa, joten henkilökohtaisesti en juurikaan osallistu 
ikävään ”mollaamiskisaan”. Ilmastofoorumilla on käyty ihan hyviäkin vastakkainasetteluun perustuvia 
keskusteluita. Modet pitää siellä huolen, että keskustelu ei pääse ylikuumenemaan.  

Koskien meitä esiintyjiä: on toki selvää, että kun me kaikki olemme tahoillamme eräänlaisia paikalleen 
jämähtäneen ilmastotieteen ravistelijoita, myytinmurtajia, päätämme ei kaikissa piireissä aina silitellä. 
Mutta ei se meitä haittaa, sillä seuraamme tieteellisen metodin kirkasta valoa! :) (Kuva, yläosa). 

”Retrosivusto”. Perustin Lustia.fi-sivuston vuonna 1997. Se tosiaan on nykyvalossa retro, vaikka olikin 
tuolloin uusinta uutta skaalautuvine sivuineen. Mutta koska se ajaa retronakinhyvin asiansa 
tieteenalasivustona ja arkistona, miksi mennä muuttamaan se tylsään nykykuosiin. Nykyään kirjoitetaan 
blogiformaatilla. Itselläkin on meneillään oman WP-sivuston käynnistelyvaihe meneillään (ei vielä julkinen): 
https://lustialab.com/SI2040/.  

Muutoksista puheen ollen, tilanne saattaa muuttua äkkiä, ilman ilmaston odotettavissa olevaa 
viilenemistäkin: suosittelen tutustumaan prof. Shavivin mielenkiintoisin ajatuksiin lähitulevaisuuden 
ilmastoajattelusta. (1) 

Lopuksi kolme kysymystä: 

1. Koska tunnut tietävän, kiinnostaisi tietä, ketkä sinun mielestäsi - nimillä mainiten - ovat ”oikeita” 
ilmastoasiantuntijoita?  

2. Kysymyksenasetteluista. Mitä mieltä olet UNFCCC:n ja IPCC:n käyttämistä virallisista 
ilmastonmuutosmääritelmistä? (2), kuva).  

3. Mitä mieltä tästä? Hiilidioksidi erilaisine variaatioineen kuuluu minunkin mielessäni ilmastomuuttujiin. En 
sitä kuitenkaan nosta jalustalle kuten UNFCCC:n poliittisluonteisessa määrittelyssä tehdään, vaan annan sen 
vapaasti kilpailla malleissa muiden ilmastodynamiikkaan kuuluvien muuttujien kanssa tieteellisen 
ilmastonmuutosmäärittelyn hengessä. Jos se pärjää muiden muuttujien joukossa tilastollisesti merkitsevällä 
tasolla, silloinhan se on paikkansa mallissa ansainnut!  

1) Pseudotieteellinen ilmastonmuutos 

2) Miten IPCC:ssä määritellään ilmastonmuutos? 

221. Tuomiopäivälistasta (SI2040 110820) 

Yhteenvetona tuomiopäivälistasta: tulee turhan usein mieleen, ovatko TV-uutiset ja Valehtelijoiden Klubi 
samaa puulaakia.       

No ei sentään: Valehtelijoiden klubissa sentään yksi tarinoista on totta, muut valetta. Miten lienee tv-
uutisten kanssa?  

Mutta eipä hätää: totuudet joka tapauksessa tulevat julki vaihtoehtomedioiden välityksellä - myös 
ilmastoasioissa.  

222. ”Ilmastokriisi” (IS 100820) 

Ei todellakaan ole meneillään minkään asteen ilmastokriisiä. Ilmasto vaihtelee eri pituisissa sykleissä 
normaalin kaavan mukaan, noudattaen sitä samaa kaavaa, jota se on tehnyt jo vuosituhansien ajan.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157696781382725/?comment_id=10157698446297725&reply_comment_id=10157699291297725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157696781382725/?comment_id=10157697580517725&reply_comment_id=10157698770052725
https://lustialab.com/data/pdf/Nir_Shaviv.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3040385182736981/?comment_id=3040424336066399&reply_comment_id=3042081569234009
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valehtelijoiden_klubi
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006597707.html
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Mutta vaikka vaihteleekin lyhyillä aikajänteillä normaalisti, ilmasto on pitkässä juoksussa viilenemässä 0,35 
asteen vuosituhatvauhtia. Skandinaviassakin on tultu viimeisten 7000 vuoden aikana alas kolmen asteen 
verran ja sama jatkuu vielä ainakin 3000 vuoden ajan, jona aikana viilenee asteen verran lisää. Jääkautta 
kohti vähin erin siis liu'utaan.  

Lähitulevaisuudessa voi pohjoisella pallonpuoliskolla jäähtyä muutamaksi vuosikymmeneksi jopa yli parin 
asteen verran. Se tarkoittaa vilun ja nälän astumista kuvioihin. Silloin saattaisi olla kyseessä jonkin sortin 
ilmastokriisikin. 

223. Loppujen edellä … (Eija Tuumi 100820) 

Juttuja ja tarinoita 

Tuomiopäivän papiston jokavuotiset ennusteet. 

 

1966: Öljy loppuu kymmenessä vuodessa 

1967: Nälkä valtaa maapallon 1975 

1968: Ylikansoitus uhkaa maapalloa 

1969; Koko ihmiskunta tuhoutuu ydinsodassa 1989 mennessä 

1970: Maapallon luonnonvarat onkäytetty loppuun 2000 mennessä 

1970: Saastuminen johtaa siihen, että ulkona on käytettävä kaasunaamareita 1985 

1970: Typpi tekee maan viljelyskelvottomaksi 

1970: Saasteet tappavat meristä kaikki kalat 

1970: Jääkausi palaa vuonna 2000 

1972: Meillä on YK:N ilmastopaneelin mukaan 10 vuotta aikaa pelastaa maapallo uudelta jääkaudelta. 

1971: Uusi jääkausi viimeistään 2030 

1972: Uusi jääkausi viimeistään 2070 

1972. Satelliittien mukaan uusi jääkausi tulee nopeasti 

1974: Yhdysvalloissa aloitetaan veden ja elintarvikkeiden säännöstely 

1974: Otsoonikerroksen oheneminen uhkaa elämää 

1974: Tutkijat yksimielisiä, planeettamme jäätyy ja tulee pula elintarvikkeista 

1976: Öljy ennustetaan loppuvan 90-luvulla 

1978: Alkanut pakkaskausi ei tule loppumaan 

1980: Happosateet tuhoavat elämän merissä 

1980: Öljyn ennustetaan loppuvan 2000 

1988. Ennen näkemätöntä kuivuutta ennustetaan 1990-luvulle 

1988: Sää lämpiää sietämättömäksi 

1988: Malediivit ”uppoavat” viimeistään 2018 

1989: Nouseva merenpinta uhkaa maailmaa 

1989: New York City West Side Highway veden alla 2019 

1989: Meillä on YK:n mukaan 10 vuotta aikaa pelastaa maapallo. 

1996: Öljy loppuu 2020 

2000: Lapset eivät tiedä mitä lumi on 

2000: Nälkä iskee kymmenessä vuodessa ellemme lopeta kalan ja lihan syöntiä 

2002: Öljy loppuu 2010 

2004: Britannia on kuin Siperia vuonna 2024 

2005: Manhattan veden alla 2015 

2006: Megahirmumyrskyjä 

2008: Antarktis jäistä vapaa 2018 

2008: Al Gore ennustaa että Antarktis on jäistä vapaa 2013 

https://www.facebook.com/eija.tuumi/posts/1153988554985800
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2008: Prinssi Charles sanoo, että meillä on 96 kuukautta aikaa pelastaa maailma 

2009: Britannian pääministeri sanoo, että maailmalla on 50 päivää elinaikaa jäljellä. 

2009: Al Gore muuttaa ennustettaan ja ennustaa että Antarktis on jäistä vapaa 2014 

2013: Antarktis jäistä vapaa 2015 

2014: 500 päivän kuluttua maailma syöksyy ilmastotuhoon 

2018: Meillä on tutkijoiden mukaan 10 vuotta aikaa pelastaa maapallo 

2019: Meillä on erään pikkutytön mukaan 5 vuotta aikaa pelastaa maapallo” 

224. Ilmastosi.fi – Antero Järvinen (SI2040 100820) 

Antero järvisen ilmastofaktat 
Ovatko prof. Antero Järvisen tammikuun lopussa vuonna 2015 esittämät 20 faktaa vielä voimassa? (Kuva + 
pdf)?  
Viikonloppuna pidetään Messukeskuksessa ilmastoseminaari Ilmastosi.fi, jossa kuullaan 
ilmastotutkimuksen uusimmista tuulista. Mutta teemme samalla myös pieniä historiankatsauksia, koska 
tulevasta ilmastosta ei voi puhua tietämättä ilmaston menneisyydestä. Menneisyys muun muassa kertoo, 
mitä kaikkea tarkoittaa "virallisen" ilmastotieteen lämpenemishurmiossaan lähes kuoliaaksi vaikenema 
ilmaston luontainen vaihtelu. Pohdittaisiinko samalla lisää vaikkapa Anteron 20 teesistä! Lämpimästi 
tervetuloa! :) 
Linkki Anteron faktoihin pdf-muodossa.  

225. Antero Järvinen 2015 (Pekka Kangas 100820) 

Antero Järvisen vuonna 2015 esittämät huomiot / päätelmät edelleenkin pätevät: 

- - - 

Arvoisat lukijat,  

Kirjoitukseni faktat selkokielellä ovat: 

1. Ilmaston lämpenemistä on suuresti liioiteltu ja sen torjumiseen on käytetty turhaan 
suunnattomia rahasummia. 

2. Toista vastaavanlaista tieteellistä ja taloudellista harharetkeä on vaikea löytää. 

3. Luonnollista ilmastovaihtelua on vähätelty ja sen tutkiminen on lyöty laimin. 

4. IPCC ja sitä lähellä olevat piirit ovat pyrkineet tukahduttamaan ilmastokeskustelun ja ovat 
todistettavasti jääneet kiinni vilpistä (mm. Climategate); samaan vaaralliseen leikkiin ovat 
ryhtyneet media, ympäristöjärjestöt ja poliittiset puolueet. 

5. Ilmastotieteilijät siirtävät koko ajan maaleja sitä mukaa kuin heidän ennustuksensa yksi 
toisensa perään sortuvat. 

6. Nykyisellään ”ilmastonmuutosta” on mahdotonta testata tieteellisesti, koska kaikki sää- ja 
luonnonilmiöt ovat muka yhtäpitäviä tämän teorian kanssa. 

7. Luonnosta huolestuneet ihmiset ovat ylireagoineet heille syötettyihin, suureksi osaksi 
vääristeltyihin kauhukuviin. 

8. Käytännöllisesti katsoen kaikki kauhukuvat ovat osoittautuneet vääriksi hälytyksiksi; missään 
muussa asiassa kuin ”lämpenemisasiassa” tällaista ei hyväksyttäisi. 

9. Jostakin syystä media julkaisee näitä hälytyksiä päivittäin, mutta ei korjaa ”suutareita” vaan 
jättää kansalaiset mieluummin väärän tiedon varaan. 

10. Sanoja ”ilmaston lämpeneminen” ujutetaan miltei kaikkiin tutkimushankkeisiin, sillä 
perusteella, että se on osoittautunut rahasammoksi; tutkijat eivät ole tyhmiä. 

11. Tutkimus ja sen myötä tieto luonnon muutoksista on vääristynyt. 

12. Nuoret tiedeihmiset ovat pulassa, jos ovat kriittisiä. 

13. Ilmasto on hitaasti viilentynyt; yhtä lämpimiä tai lämpimämpiä aikoja kuin nyt on ollut usein 
ennenkin. 

14. Ilmaston nykyinen lämpeneminen loppui lähes 20 vuotta sitten. 

15. Lämpiminä kausina ihmiset ja muu luonto voivat hyvin; kylmää on syytä pelätä. 

16. Lämpenemisen uhkakuvat eivät perustu faktoihin, vaan yliampuviin fiktioihin 
(ilmastomalleihin). 

17. Hiilidioksidi on heikko ja hyvä ”kasvihuonekaasu”; satumaisen kalliit yritykset sen 
torjumiseksi ovat turhia; rahaa on tuhlattu kevyesti miljarditolkulla; missä rahat ovat ja mitä 
niillä on saatu aikaan? 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3038783356230497/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3038783356230497/
https://lustialab.com/data/pdf/Anteron_ilmastofaktat.pdf
http://ilmastorealismia.blogspot.com/2015/01/ilmastoharhan-lyhyt-historia.html?showComment=1423208454263&m=1#c7131806823671886129
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18. Ympäristöjärjestöt ovat käyttäneet hyväkseen ja rahastaneet ”lämpenemisen” 
luontovaikutuksilla; jokseenkin kaikki pelottelu on ollut joko virheellistä tai liioiteltua (mm. 
jääkarhu). 

19. Lämpenemisen varjolla on tehty hyvin kalliita ja luonnolle vahingollisia energiaratkaisuja. 

20. Vuosikymmeniä kestänyt aiheeton pelottelu ei enää tehoa kansalaisiin; tämä on vahinko, 
koska todellisen hädän tullen ei enää reagoida. 

21. Tieteen, median, ympäristöjärjestöjen ja politiikan arvovalta on kiistatta laskenut. 

 

Kiitos keskustelusta ja netin keksimisestä! Antero 

- - -  

226. Ilmastohysteria pian menneisyyttä (IF 080820) 

Tähän lisäisin Shavivin kommentin: "Riippumatta siitä, selviytyvätkö länsimaat lähitulevaisuudessa tästä 
hysteriasta, on kuitenkin selvää, että parin vuosikymmenen kuluessa se on menneisyyttä" ..."Länsi tulee 
huomaamaan sen jälkeen, että ilmaston lämpeneminen ei koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan vakava 
ongelma."  

227. Mikko Taavitsainen (IF 080820) 

Hänellä on nyt muita tärkeitä haasteita elämässään. Hän teki hurjan päivätyön perehtyessään 
kunnianhimoisena tutkijana laajasti kuhunkin kirjoitukseensa. Niitä taisi olla yli 500 julkaisua muutaman 
vuoden aikana 2010-luvun alussa blogilistauksen mukaan! Itsekin osallistuin aktiivisesti keskusteluihin. 

Hän mielestäni antoi meille hyvät eväät viedä eteenpäin tieteellisesti tervehenkistä ilmastokeskustelua, 
josta mm. esiin ottamani kirjoitus huomioineen ja huolenaiheineen seitsemän vuoden takaa on 
erinomainen esimerkki. 

228. CO2-nappi-jatkoa (SI2040 080820) 

Esimerkkejä siitä, mitä alakerran nappulat voivat avaruusmuuttujien osalta 
tarkoittaa. Laatikon rajaamat asiat ovat niitä, joita nykyään tutkitaan. Paljon 
siis nappuloita vielä puuttuu ilmastomalleista. 

 

 

229. Linjanvetoa julkaisemisessa (Myytinkertojat 080820) 

Keskustelu ei missään ryhmässä saisi olla yksillä kiskoilla ajamista. Tulisi myös huomioida, että asiat vain 
harvemmin ovat mustavalkoisia. Jos moiseen tiukkapipoisuuteen lähdetään, keskustelu auttamatta 
rajoittuu tai jopa tukahtuu. Mutta rajat on kuitenkin jossain kohtaa pidettävä, jottei määritelty teema jäisi 
sivuseikaksi. Siitä päättää ylläpito.  

Jos poiketaan teemasta reilummin, olisi kuitenkin pyrittävä perustelemaan, miksi julkaisu nimenomaisesti 
halutaan esittää ryhmässä. 

Meidän jäsenten ei kannata heittäytyä yksipuolisiksi tuomareiksi sen suhteen, mikä on sallittu julkaisu ja 
mikä ei. Jos jokin asia vaivaa, siitä on hyvä keskustella ylläpidon kanssa. Jos ratkaisu ei miellytä, voi tietysti 
poistuakin ryhmästä, jos siltä tuntuu. 

PS. Kiitos Thomas todella kiinnostavalla tavalla toimittamastasi sivustosta, jonka ajatuksia herättävät 
julkaisut antavat lukijalle tilaa pohtia mahdollisia selityksiä. 

230. CO2-nappi (SI2040 080820) 

Tässä hyvä yleiskuva vastakkainasettelusta. Se sopii mainiosti kuvaamaan myös sitä, mitä eroa on 
tieteellisellä ja poliittisella ilmastonmuutosmääritelmällä. Ilmasto 
todellakin on muutakin kuin pelkkä hiilidioksidilla käyvä 
ilmastojärjestelmä. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157688546682725/?comment_id=10157689130242725&reply_comment_id=10157689464872725
https://lustialab.com/data/pdf/Nir_Shaviv.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157688077392725/?comment_id=10157689058082725&reply_comment_id=10157689141602725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3033103150131851/?comment_id=3033141803461319&reply_comment_id=3033614013414098
https://www.facebook.com/groups/myytinkertojat/permalink/3273206172769085/?comment_id=3274433982646304
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3033103150131851/?comment_id=3033141803461319&reply_comment_id=3033205210121645
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
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231. Ilmastosi.fi (IF 080820) 

Tässä itse kullekin kriittisemmän näkökulman pohdittavaa. Tervetuloa Ilmastosi.fi-seminaariin kuulemaan 
ilmastotutkimuksen uusimpia tuulia käsitteleviä teemojamme sekä keskustelemaan myös tieteen 
kipupisteisiin pureutuvista esityksistämme ensi lauantaina 15.8.2020 Messukeskuksessa! 

Ohessa Ilmastorealismia-blogin erinomainen ja entistäkin ajankohtaisempi tarkastelu meneillään olevasta 
ilmastohulluudesta (vaiko vain ilmastopöljyydestä), joka uhkaa viedä Suomenkin keskiajan pimeyteen ja 
armottoman kurjuuteen. 

232. Huijaamisen aakkoset (SI2040 070820) 

Näin meitä puijataan lätkämailoilla Ilmatieteen laitosta myöten: kikkaillaan yhdistelemällä tarkkuudeltaan 
eri tyyppisiä datoja (esimerkiksi vuodentarkat mittauskeskiarvot ja muutaman vuosikymmenen 
ajoitustarkkuutta edustavat proksikeskiarvot). 

Jos mittausdata skaalataan proksien "epätarkkuuteen", mittausdatan keskiarvopiste asettuu proksien 
tasolle ja mailan lapa katoaa.  

233. Laatuilmastojournalismin haasteet (ei julkaistu 0820) 

Kiitos teille SI2040-ryhmän jäsenet: nyt meitä on yhteensä 1011 eli pitkään haaveilemani tuhannen 
rajapyykki toteutui. Tämä sivusto on osa Ilmastofoorumin toimintaa, erityisteemanaan kotimainen ja 
kansainvälinen dendroklimatologia (ilmastoa tutkivan lustotutkimuksen (Dendrokronologian) haara. Koska 
tavoite on täyttynyt, on hyvä syy hiukan taustoittaa SI2040-ryhmän vuonna 2012 alkanutta taivalta, jonka 
synty on sidoksissa vuonna 1997 perustettuun Lustia.fi-sivustoon (Linkki 1). Lustia.fi toimii myös tieteenalan 
suomalaisena ikkunana ja data-arkistona kansainvälisessä tiedeyhteistyössä. Sivusto on laadittu 
periaatteella kaikille lustoista kiinnostuneille jotain tarjottavaa. Siksi sivusto on laadittu pitäen mielessä 
lustotutkimuksen yleistajuistamista (popularisointi). Mainittakoon vielä, että SI2040 on osa 
Ilmastofoorumin palveluita, erityisteemananaan Suomen ilmasto lustotutkimusten valossa. 

Mutta nyt päivän toiseen teemaan, jonka otsikoin ilmaisulla ”Laatuilmastojournalismin haasteet” 

Laatujournalismi myös ilmastoasioissa oli Lapin Kansan kunnianhimoinen tavaramerkki vielä 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. He olivat todella kiinnostuneita paikallisesta empiirisestä 
ilmastotutkimuksesta, mikä näkyi myös runsaana julkaisutoimintana, esimerkkinä Lustia.fi-sivuston 
sanoma- ja aikakauslehtijulkaisuista kertova listaus (Linkki 2). Nykyään vastaavia juttuja saa etsiä 
suurennuslasilla. Tilalle on tullut agendajournalismi ja maailmalta kopioidut lähinnä poliittista 
ilmastonmuutosmääritelmää (linkki 3) tukevat sensaatiouutisoinnit uhkakuvineen (alarmeineen).  

Ilmastokauhukuvilla uutisointi valtasi lehden ilmastokeskustelun 2010-luvulla siinä äärin, että vihelsin 
monikymmenvuotisen tilaukseni poikki useiksi vuosiksi. Viime keväänä päätin kuitenkin katsoa, onko 
lehden linja muuttunut. Valitettavasti niin ei ole: maailmalta kopioitua alarmiuutisointia riittää, mutta 
todellisuuteen ja mittauksiin perustuvia paikallisiin aineistoihin perustuva huipputason tutkimuksen 
kuulumiset eivät kiinnosta. Syynä lienee se, että omat ja pohjoismaiset tutkimusaineistomme eivät anna 
aihetta hötkyilyyn: ilmasto vaihtelee edelleenkin kuten aiemminkin tuhansien vuosien aikana. 

Yleisenä ongelma näyttää nykyään - jopa suurella osalla tutkijoitakin - olevan luontaisten 
ilmastonvaihteluiden kahden tärkeän ominaispiirteen syklisyyden ja vaihtelun voimakkuuden merkityksen 
oivaltaminen. Asia korostuu varsinkin arktisilla alueilla, jossa vaihtelu voi olla noin 65-vuotisessa syklissä 
jopa kolmen asteen luokkaa. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä rajummaksi vaihtelu muuttuu (Linkki 4, 
kuva 3). Näistä reaali-ilmaston muutoksia merkittävästi selittävistä – IPCC-raporteissakin todetuista - 
havainnoista mielellään kertoisi paikallislehdessäkin! 

Esimerkkinä Lapin Kansan laatujournalismista haluan erityisesti mainita tutkivan journalistin Pekka Maunon 
klassikkojutuksikin noteerattavaa tarkastelua, jota hän työsti useiden päivien ajan. Kyseessä oli yksi lehden 
75-vuotisjuhlajutuista (Linkki 5), jossa hän paneutui ilmastokysymyksiin analysoidakseen geologian 
professoreiden Matti Saarniston ja Matti Erosen hiukan erilaisia näkemyksiä. Työstäessään aihepiiriä hänen 
työpöytänsä kerrostui ilmastoaiheisista tutkimuksista! Hatunnosto Pekalle huikeasta ammattitaidosta! :) 

Linkki 1: Lustotutkimuksen tieteenalasivusto Lustia.fi (www.lustia.fi)  

Linkki 2. Empiiriseen tieteeseen perustuvia sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita  

Linkki 3. IPCC-raporteissa mainitut "viralliset" ilmastonmuutosmäärittelyt  

Linkki 4. Arktisten alueiden ilmastossa mennään AMOn tahtiin  

Linkki 5: Poikkeuksilta vai luontaista vaihtelua (Lukusuositus!) 

234. Ilmastonmuokkauksesta (SI2040 030820) 

Näitä ajatuskukkasia riittää kotimaassakin (LK 290720). Jos tämänkaltaiset ajatukset toteutuisivat, kielteiset 
seuraukset voisivat olla aikamoiset. Tutkitaan kuitenkin ensiksi, miten ilmasto vaihtelee luontaisesti. 
Aihepiiri on vaikea ja tietomme aihepiiristä toistaiseksi melko vaatimattomat.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157688077392725/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3032039643571535/
http://www.lustia.fi/
https://lustialab.com/Lustia/articles_journalists.htm
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/mt_Ilmastopaivitys_0420.pdf
https://lustialab.com/Lustia/lk75v_eronen_saarnisto.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3017414281700738/?comment_id=3017414568367376&reply_comment_id=3018829268225906


60 
 

Parempi siis antaa ilmastodynamiikan hoidella omaa tasapainotilaansa omin ehdoin. Ja vaihdelkoon ilmasto 
muutaman asteen haarukassa satavuotisjaksoissa tai pidemmissä, kuten se on tehnyt jo vuosituhansien 
ajan (Kuva).  

John Moore LK 29.7.2020: "Rovaniemeläistutkijan mukaan ilmastonmuokkaus voisi auttaa" 

Kuvan avausta: Grönlannin jääkairaukset kertovat voimakkaista vaihteluista viimeisten 10000 vuoden 
aikana. Ilmasto vaihtelee luontaisesti äärimmäisyydestä toiseen. Viimeisten 750 vuoden vaihtelut eivät 
paljoa paina tässä vaa’assa. Data:  

235. CO2 selittävänä muuttujan (Twitter) 

Väärin meni. Et vieläkään ole sisäistänyt tieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän henkeä: kaikki vaikuttavat 
tekijät ovat samalla lähtöviivalla. Jos CO2 näkyy tilastollisesti merkitsevänä muuttujana oikein laaditussa 
selitysmallissa, asia kunnossa. Näin toimitaan tieteessä. 

236. Mitalin toinen puoli (Twitter 310720) 

Siinäpä tuli oppimishaluisen tieteentekijän tarvitsemia kultaisia neuvoja! Viesti on samalla ystävällinen 
muistutus poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän soveltajille: mitalin toiseen puoleen –IPCC-tieteenkin 
käyttämään - kannattaa tutustua! 

237. Poliitikot tieteentekijöinä (ei julkaistu 0720) 

On kyllä selvästi havaittavissa myös 
ilmastotutkimuksessa, että 
politisoituneen 
ilmastonmuutostutkimuksen (poliittista 
ilmastonmuutosmääritelmää soveltavat 
tutkimus) edustajat eivät kaihda keinoja 
mitätöidäkseen sellaiset tieteelliset 
tutkimukset, jotka kyseenalaistavat 
heidän virheellisiksi osoitetut 
tutkimustuloksensa. Mitätöinnissä ei ole 
merkitystä edes sillä, että tutkimukset on 
toteutettu oikeaoppisesti täsmällisiin 
kysymyksenasetteluihin, niitä 
harhattomasti kuvaavien empiirisiin 
mittausdatojen ja tieteen pelisäännöillä 
analysoitujen datojen antamiin 
tieteellisiin päätelmiin. Oheinen kuva kertoo karulla tavalla sen, miten ennen tehtiin tyylipuhdasta tiedettä 
(yläkuva) ja miten sitä toteutetaan nykyään (alakuva). Ilmastotutkimuksessa ja lääketieteessä – varsinkin 
silloin, kun on poliittisia tai liiketaloudellisia tarkoitusperiä) sovelletaan yllättävän usein alemman kuvan 
virheellistä ”käänteistä” tutkimusmetodia.  

On kaksi ”virallista” ilmastonmuutosmääritelmää: tieteellinen ilmastonmuutosmääritelmä IPCC:n (2011) ja 
poliittinen määritelmä YK:n (UNFCCC 1992) mukaan. IPCC:ssä huomattiin jälkimmäinen AGW-pohjainen 
puutteelliseksi, josta syystä päätettiin laatia ilmastodynamiikan laajasti huomioiva määritelmä. Muutos ei 
kuitenkaan enää onnistunut, sillä poliitikot ja media olivat ihastuneet suppeaan AGW-määritelmään, koska 
se oli heidän tarkoituksiinsa "seksikkäämpi" ja paremmin markkinoiva.  

Niinpä edelleenkin siis kuljetaan politiikassa ja mediassa tieteellisen ilmastotutkimuksen harhapoluilla. 
Erikoista on, että IPCC-tiede edelleenkin on laadukasta, mutta tieteellisistä raporteista laadittujen 
yhteenvetoraporttien (summary for policemakers) sisältö on yksityiskohtien ”kirsikanpoimintaan” eli 
aasinsiltoihin perustuvaa vääristeltyä todellisuutta. Maailmanlaajuisen markkinointikoneiston ansiosta 
läntinen maailma maksaa tästä harhaan johtamisesta käsittämättömän kalliin hinnan.  

238. Jyväskylän lämpötiloja (SI2020 210720) 

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoista. Ensinnäkin: hyvin alkuun päässyttä sukututkijaa kiinnostaa, miltä näyttää 
organisoitu sukututkimus ja sen tulokset. Minkä verran on otettu dna-näytteitä?  

Toiseksi: ilmastosta oli mielenkiintoisa tietoa. Kun näytti siltä, että ilmasto on ollut hyvin tasainen, 
vaihdellut vain, katsoin Ilmatieteen laitoksen datoista Jyväskylän kuukausikeskiarvot ja joitain 
kuukausiyhdistelmiä (data liitteenä):  

Toden totta, Keski-Suomessa ei ilmasto juurikaan ole muuttunut. Ainoa on keväänkorvan lämpötilan nousu.  

239. Tieteellinen toiminta Ilmastofoorumissa (IF 270730) 

Todelliset tieteentekijät eivät haaskaa aikaansa näsäviisauksiensa esittelyyn vaan keskittyvät tieteellisen 
osaamisensa puitteissa pohdiskelevaan kohteliaaseen keskusteluun. Toki on ymmärrettävää - ja 

https://drive.google.com/file/d/1mVwBB-WzVVBEpR53TvIUGu_q6Qb7s7eO/view?usp=sharing
https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/greenland/summit/gisp2/isotopes/gisp2_temp_accum_alley2000.txt
https://t.co/DLGK2BvRQ2?amp=1
https://twitter.com/ilmartim/status/1288943116549054464
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2998119086963591/?comment_id=3003378593104307&reply_comment_id=3003440286431471
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/3002228463219320/?comment_id=3002697116505788
https://drive.google.com/file/d/1X3WWxB5xHhv_2c_EONzkZLWxAmDYm6zd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X3WWxB5xHhv_2c_EONzkZLWxAmDYm6zd/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157658268302725/?comment_id=10157658374897725&reply_comment_id=10157659609187725
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turhauttavaakin - jos tutkijan oma tekninen osaaminen on niin puutteellista, että on pakotettu lainaamaan 
alaistensa tai ulkopuolisten tahojen tuloksia. Silloin ei ole myöskään mahdollisuutta keskustelun "suolaan" 
eli henkilökohtaiseen tiedon luotettavuuden tarkistamiseen, tiedon jatkojalostamisesta puhumattakaan.  

Meitä on foorumin ryhmissä monia, jotka mahdollisen (harraste)tutkimustyönsä ohessa voivat innostua 
selvittämään keskusteluissa esiin tulleita kysymyksiä. Se voi tarkoittaa tiukan selvitystyön lisäksi datojen 
esiin kaivamista, analyysien suorittamista ja tulosten esittämistä vähintäänkin ryhmässä.  

Eräin edellytyksin on mahdollista esittää yleistä merkitystä sisältävät tieteelliset tuloksensa, datansa, 
lisämateriaalinsa ja jopa kehittämisideansa 17 miljoonan jäsenen ResearchGatessa.  

240. AGW ja tiede (IF 250720) 

Kyseinen tapaus on poliittiseen ilmastonmuutosmääritelmään sitoutunut ihmisperäisen globaalin 
ilmastonlämpenemisen (AGW) edustaja. Kun on tällaisen aihepiiriltään rajoitetun ilmastotutkimuksen polun 
valinnut, on samalla tullut lukinneeksi monta ovea avoimelta luonnontieteelliseltä lähestymistavalta 
ilmiöiden tutkimisessa.  

Jos keskustelussa asettuu vastakumppaniksi Simon kaltainen analyyttinen tutkija, voi käydä niin, että toinen 
osapuoli muuttaa jatkokeskustelun strategiaa siirtymällä vaikkapa kuvan vaaleansiniselle alueelle! 

241. Ilmastonmuutoksesta tulvii hämmentävän ristiriitaista tutkimustietoa (ei julkaistu 0720) 

Hakiessani oheiseen tosi mielenkiintoisen kuvaan lähdettä en päässyt pidemmälle kuin "woodfortrees.org". 
No joku on kuvan kuitenkin tekaissut, mutta itse data kiinnostaisi. Toivottavasti joku teistä 
nettiviisaammista pääsee pidemmälle. :) 

Nettiä selaillessani törmäsin Eija-Riitan 11 vuoden takaiseen juttuun. Sopii tämän päivänkin tunnelmiin 
valitettavan osuvasti, sillä meitä aitoihin mittausdatoihin perustavista tutkijoista, joihin kuuluu sekä 
vaikutusvaltaisia ansioituneita osaajia että meitä tieteelliseen tutkimukseen "isolla sydämellä" jopa 
vuosikymmenien ajan ilmastotutkimukseen panostaneita "tietopankkeja" jäämme vailla minkäänlaista 
ilmasto-osaamista vaikuttavien, mutta poliittista kannatusta nauttivien henkilöiden varjon. Kun tilanne on 
tällainen, aina sitä tietenkin miettii, onko tullut toimituksi tehokkaimmalla mahdollisen vaikuttamistavalla.  

Mutta koska virtaa vielä tuntuu riittävän, kokemusta ilmastotutkimuksista on kertynyt vuosikymmenien 
ajalta runsaasti (ensimmäinen juttuni vuodelta 1976) ja työelämäkin alkaa vähitellen väistyä, on isomman 
vaikuttamisen aika! Mutta auttaako se jotain, siihen ei juuri nyt pysty vastaamaan. 🤔  

Hyvänen aika sentään tätä keskiajan tiedepimeyttä toistavaa kaavaa! Aitoon luonnontieteelliseen 
ilmastomuutosmääritelmään (linkki 2) perustuva IPCC-tutkimuskin on asiasta hämillään  

242. Maailmanlaajuinen ilmastosekoilu! (SI2020 240720) 

Maailma on mennyt sekopäiseksi monessakin suhteessa. Greta Thunberg on surullinen esimerkki ihmisten 
peloilla ja väärillä mielikuvilla ratsastamisesta.  

Kuten Jyri osuvasti sanoo, Gretan toiminta pilaa mielipideilmastoa entisestään. Hämmentävän moni 
kansalainen mielipidetiedustelujen mukaan ei ymmärrä enää, mitä tarkoittaa ilmaston luontainen vaihtelu. 
Lisänä on tullut mediallakin toistuva ilmaston ja sään sekoittaminen keskenään. Ilmeisesti valtaosa 
toimittajakuntakin on ilmastoaivopesussa joko tyhmentynyt, politisoitunut – tai ”antautunut” työpaikan 
säilyttämisen edessä. ”Virallinen” Ilmatieteenkin laitoksen aktiivisesti markkinoimana tiedevastaisena 
kampanjana on istuttaa toimittajien mieleen luulo siitä, että ilmaston luontaiset vaihtelut aiheutuisivat 
ihmisperäisestä toiminnasta. Toki ihminen vaikuttaa paikallisilmastoon ympäristöä muuttamalla, mutta se 
kysymys jää avoimeksi, mikä on ihmisen aikaansaama lämpölisäys merten suvereenisti hallitsemassa 
Maapallon lämpötaseessa. Taitaapa olla niin pieni, ettei sillä ole oleellista merkitystä aurinko-
avaruusperusteisessa lämpötaseessa!  

No olipa niin tai näin, ilmaston luontaista vaihtelua hyödyntävät omaa etuaan ajavat epärehelliset tutkijat 
levittävät tarkoitushakuisesti väärää sanomaa tarkoitusperiensä hoitamiseksi. Media ja median perässä 
valtaosa poliitikoistakin – valitettavasti.  

243. Twitter-”tieteestä” (Twitter 210720) 

Olen huomannut, että täällä usein vedotaan epämääräisiin "lämmitettyihin" lähteisiin. Ne eivät useimmiten 
eivät kestä vähäistäkään tieteellistä kritiikkiä. Lustotutkijana joudun sen näkemään turhan usein. Australian 
metsäpalot on kouluesimerkki AGW-ilmastovääristelyistä. 

244. Sanna Marinin ilmastotalkoot (IS 210720) 

Hiilidioksidiaavetta jahtaavat "Ilmastotalkoot" eli ilmastouskonnon harjoittaminen ei todellakaan tarvitse 
rahaa. 

https://www.researchgate.net/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157651708807725/?comment_id=10157652013157725
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eija-riitta-korhola/12578-ilmastonmuutoksesta-tulvii-hammentavan-ristiriitaista-tutkimustietoa/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2980036998771800/?comment_id=2987920671316766
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pelko
https://twitter.com/SimoRuoho/status/1285121847898648577
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006578128.html
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245. Pseudotieteellinen ilmastonmuutos (SI2020 210720) 

Kuten Heikki kertoi, turve uusiutuu niin hitaasti, ettei sillä ratkaista suuria energiakysymyksiä. Onneksi 
ilmastohysteria on kääntänyt jopa vihreidenkin katseet ydinvoiman suuntaan. Prof. Shaviv esittää 
pohdiskelussaan Pseudotieteellinen ilmastonmuutos mielenkiintoisen tulevaisuuden näkymän (katso kolme 
viimeistä kappaletta).  

Hän päättelee, että jos näkymä toteutuu, "Länsi tulee huomaamaan sen jälkeen, että ilmaston 
lämpeneminen ei koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan vakava ongelma."  

Lukusuositus! 

246. Lustotutkimus valaisee ilmaston muuttumista (SI2040 210720) 

Mukavaa yleisöpalautetta koskien Kari Martialan laatimaa haastatteluani Meidän Suomi-lehdessä otsikolla 
"Lustotutkimus valaisee ilmaston muuttumista".  

Julkaistu juttu (parin vähäisen korjauksen kera). Kari taitavana toimittajana sai aika paljon 
kokopäiväsyvähaastattelussaan minusta irti! :) Oli minullekin vaikuttava päivä, sillä sain samalla tutustua 
hänen laajaan elämisensä filosofiaan ja kulttuuriin! :) 

247. Siperian kuuma kesä (Ei julkaistu 0720) 

Ajatuksiani Ari Okkosen jakoon perustuen 

Hyvä huomio! Ilmaston sisäinen vaihtelu ja syklisyys erityisesti arktisilla alueilla on rajua. Jos kumpaakaan 
ilmastodynamiikan perustekijää ei oteta vakavasti ilmastomalleissa, kyse on puppugeneraattorimalleista. 
Niistä saatua "ilmastopuppua" saamme lukea päivittäin valtamediasta! Nyt höyrytään Siperian yksittäisestä 
kuumasta kesästä, joka on alueella jokavuotinen ilmiö. Aste sinne tai tänne yksittäisenä vuotena on todiste 
vain kuumasta kesästä, ei joka paikan yleistermistä ilmastonmuutoksesta, jota hoetaan kuin papukaijat. 
(Miksi muuten yhä useammin sotketaan yhden ajankohdan sää ja ilmasto? Ilmatieteen laitoskin on 
jatkuvasti korostanut, ettei noita kahta asiaa pidä toisiinsa sekoittaa.) 

Kyse Siperiassa on arktiselle ilmastolle tyypillisestä äärevän ilmaston rajusta vaihtelusta ja voimakkaasta 60-
80-vuotisesta syklisyydestä. Itse asiassa nyt ollaan lähestymässä kyseisen syklin minimivaihetta. Siihen 
liittyy normaalia voimakkaampaa vaihtelua, niin lämpimän kuin kylmänkin suuntaan. Kyse on samasta 
Ilmaston sisäisestä vaihtelusta ja syklisyydestä kuin Suomessa vallitsi kylmällä 1960-1970-luvulla, joka oli 
edellinen tämän syklin ilmastominimi. 

Simo vahvisti tutkimuksillaan, että sama arktisten alueiden syklisyysilmiö 
siihen liityksissä olevine äärevine lämpötiloineen pätee myös Siperiassa.  

Ei siis mitään ilmastonmuutosta meneillään Siperian ilmastossa – vain 
kuuma yksittäinen kesä! Mutta lämpeneminen (toipuminen pienestä 
jääkaudesta), joka alkoi jo 1600-uvun alussa, on jatkunut aina näihin 
päiviin saakka (Kuva). Tästä menetelmällisesti ansiokkaasta 
eteläsiperialaisen Teletskoye-järven korkean resoluution 
järvisedimenttitutkimuksesta myöhemmin.  

248. Siperian helteistä (IS180720) 

Miksi yhä useammin sotketaan yhden ajankohdan sää ja ilmasto? Ilmatieteen laitos on jatkuvasti 
korostanut, ettei noita kahta asiaa pidä sekoittaa. Kyse Siperiassa on arktiselle ilmastolle tyypillisestä 
äärevän ilmaston rajusta vaihtelusta ja voimakkaasta 60-80-vuotisesta syklisyydestä. Itse asiassa nyt ollaan 
lähestymässä kyseisen syklin minimivaihetta. Siihen liittyy normaalia voimakkaampaa vaihtelua, niin 
lämpimän kuin kylmänkin suuntaan. Kyseessä on sama ilmiö kuin Suomessa kylmällä 1960-1970-luvulla, 
joka oli edellinen tämän syklin ilmastominimi. Ei siis mitään ilmastonmuutosta meneillään Siperian 
ilmastossa – muuta kuin kuuma kesä! 

249. Maailma muuttuu Eskoseni … (Ei julkaistu 0720) 

Tässä oma osallistumiseni hyvään keskusteluun!   

Valitettavasti näin. Työnantaja (kuten itsekin) on pakotettu juoksemaan myös osaamisalueidensa ja 
mielenkiintojensa ulkopuolella olevien rahoitusten perässä. Vika toki ei ole työnantajan, vaan vuonna 2012 
alkaneen kataispolitiikan, joka suuressa "neroudessaan" tuhosi myös Metlan korkeatasoisen 
tutkimuskulttuurin. Ikään kuin nerokkuuden vakuudeksi, lähes 100-vuotias maailmanlaajuisesti suuresti 
arvostettu Metla tylysti ja harkitsemattomasti lakkautettiin vuoden 2014 lopussa!  

Nykyisin lienee riippumattoman tieteen harjoittaminen vaikeaa, sillä esimerkiksi perustutkimuksen 
kysymykset eivät juurikaan kiinnosta rahoittajia, ikävä kyllä: ei edes riippumattoman tieteen viimeistä 
linnaketta Suomen Akatemiaakaan!  

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2979156365526530/?comment_id=2980790128696487&reply_comment_id=2981539958621504
https://drive.google.com/file/d/1eH2SgOQNpJ2y7O5PH7VFP6zo92RJmORn/view.
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2979156365526530/?comment_id=2980790128696487&reply_comment_id=2981539958621504
https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-lustotutkimuksesta-uutta-tietoa-ilmaston-muuttumiseen-1.6772349
https://drive.google.com/file/d/17D1P6XHr95v620GXHl5C3j1IscijUErC/view
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157627068997725/?comment_id=10157629458432725&reply_comment_id=10157637234677725
https://lustialab.com/data/pdf/Timescales.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157633551492725/
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/cac43640-28ed-4610-ad94-227ce6061362?fbclid=IwAR0gwXmdMh3twVeebAgmBTueN5FkVwIqeIpA_TH11atzgUP66tEW09sMxIc
https://lustialab.com/data/pdf/Timescales.pdf
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No kehitys kehittyy - jos on kehittyäkseen. Vakuuttavasti puhuvat "nerokkaat" poliitikkomme hoitavat asiat. 
Vai hoitavatko? Samalla maailmakin muuttuu – tutkimusten mukaan tyhmempään suuntaan - eikä 
suomalaisesta sammontakomisestakaan ole enää pitkää aikaan kuulunut juuri mitään.  

Mitä jää Suomelle käteen? Luuko vain? 

- - -  

Näin eläköitymisen kynnyksellä (tosin jo jatkoajalla), onneksi ahkera sometoimintani on antanut 
mahdollisuuden jatkaa myös tieteellistä tutkimustyötäni. Olisi arvokasta, jos voin - toivottavasti lukuisten 
vuosien ajan - tuottaa muun muassa ilmastotieteelle lisäarvoa.  

Ainakin puitteet Ilmastofoorumin ryhmissä ovat erinomaiset, josta lämmin kiitos tietenkin Pasille ja muille 
vuonna 2007 perustetun foorumin rakentajille, mutta samalla myös teille nykyisille tuhansille 
ilmastokriittisessä keskustelusta kiinnostuneille tiedeharrastajille!  

Itselläkin tosi kannustavaa toimia tällaisessa positiivishenkisessä ja ilmastoasioita laajasti pohtivassa 
porukassa! 

250. Arktinen ilmasto, Siperia ja Simon tutkimus (IF 180720) 

Kiitos Simo todella tärkeästä tutkimustuloksestasi koskien Siperian ilmastoa! Itsekin tarvitsen sitä osana 
arktisten alueiden ilmaston koostettani.  

Tutkimukseen perustuva havaintosi rakentaa käsitystäni siitä, mitä arktisessa ilmastossa on oikeasti 
meneillään: rajua luontaista vaihtelua ja syklisyyttä. Lisäksi lämpötilan osalta on ollut meneillään nouseva 
trendi 1600-luvulta lähtien, mikä aiheutuu vuosisatoja kestävästä palautumisesta useiden asteiden 
viilenemisestä (pieni jääkausi) normaali-ilmastoon. 

Hiilidioksidi on ollut tässä kehityksessä lähinnä "kanssamatkustaja" ilman vaikutusvaltaa. Palaan 
myöhemmin asiaan viitteineen tarkemmin. 

251. Ilmastosarkasmia (IF 180720) 

Itsekin menee hieman sarkastiseksi , kun silloin tällöin käy "kylpemässä" Twitterissä ilmastopäällikön ja 
hengenheimolaistensa "ilmastovalkopesussa".  

Toisaalta hyvä käytännössä testata, miten toimii UNFCCC:n 1992 lanseeraama poliittisluonteisen AGW-
ilmastonmuutosajattelun suomalainen tulkinta. 

Simon keväällä 2019 Lappajärven esityksessään kirkastamat viralliset ilmastonmuutosmääritelmät ovat 
lahja Suomen ilmastokeskustelulle! Ne kannattaa pitää aina pitää mielessä ja tuoda esiin kaikessa 
ilmastokeskustelussa! 

Käänteentekevän Lappajärven ilmastotapaamisen esityksiä 30.3. 2019 

Tervetuloa Messukeskukseen 15.8, jossa on tarjolla "Lappajärvi II" Pekan johdolla. Odotan itsekin innolla 
tilaisuutta, sillä minulla on vahva "kutina" siitä, että sen jälkeen alkaa tapahtua yhtä sun toista 
mielenkiintoista suomalaisessa ilmastovaikuttamisessa! 

252. Ilmastoseminaarit kahdella lähestysmistavalla (IF 170720) 

Jos teemaksi muutetaan "IlmastoEpäTosi", poliittiseen 
ilmastonmuutosmääritelmään nojautuvat tahot toki voivat vapaasti 
esittää teesejään omassa seminaarissaan. 

Oheinen kuva korostaa nykyisen ilmastotutkimuksen kahtiajakoisuutta. 
Ylemmässä kuvassa toimitaan luonnontieteellisen 
ilmastonmuutosmäärittelyn mukaisesti ja alemmassa rajatummalla 
asetelmalla, jossa tutkimuksen tilaajilla on mahdollisuus vaikuttaa 
rahoitusohjauksella lopputulokseen. 🤔 

Viralliset ilmastonmuutoksen määritelmät kahteen eri tarkoitukseen: 

253. Siperian kesä 2020 (Ei julkaistu 0720) 

Arktisten alueiden ilmasto vaihtelee rajusti ja syklisesti. Siperian ilmasto ei ole poikkeus. Rajuus tarkoittaa 
sitä, että ilmasto voi lämmetä tai viiletä jopa lähes kymmenellä asteella puolessa vuosisadassa. Arktisten 
alueiden ilmastoa alueita dominoi 60-95 -vuotinen syklisyys. Rajuus ja syklisyys selittävät lämpötilojen 
vaihtelun. Ilmastonmuutoksista puhuminen on turhaa tässä yhteydessä. Pitää myös huomioida, että yhden 
kesän lämpötilapiikissä ei ole kyse ilmaston muuttumisesta suuntaan tai toiseen, sillä kyse on säästä. 
Lisätietoja: 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157633551492725/?comment_id=10157633646232725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157631887297725/?comment_id=10157632408417725&reply_comment_id=10157633608082725
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBN2QFUq2f9x4ZHLv5XkGNXmxtiwP3l3w&fbclid=IwAR1kk3PlZ6taWOcjseNcb3mu1yR7Uz-oZf0HSlJXCqyZro2CoFUUOrlxhP0
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157631887297725/?comment_id=10157632399012725
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutoksen_maaritelmat.pdf


64 
 

254. Vastaus Seppo Nikkilälle (IF 160720) 

Olen pohdiskellut näiden viestistäsi kuluneiden seitsemän viikon aikana ajatuksia herättävää ehdotustasi. 
Omalta osaltani olen ottanut tänä aikana paljon vastuuta kontolleni (Ilmastofoorumin varapuheenjohtaja). 
Näen, että joukkovoima on paras tapa edistää asiaamme.  

Olen Twitterin puolella tunnustellut keskustelun tasoa (tunnukseni Ilmartim). No sitä ei tietenkään synny, 
kun ilmastoaktivistit toistavat tieteenvastaisesti IPCC:nkin hiljaisuudessa hylkäämän ns. poliittisen 
ilmastonmuutosmääritelmän ajatusmaailmaa. Mutta kokemus sekin! 

Olen sitä mieltä, että Pekan (Pekka Kangas) linja on hyvä: toistoja niin paljon kuin vaan ehtii ja jaksaa. Koska 
meillä monilla IF-ryhmäläisillä on ilmasto-osaaminen hyvällä tasolla, voimme harrastaa joukkovoimaa 
vähemmän tietävän kansalaisen henkilökohtaisessa ilmastoinformoinnissa.  

Pekka on huikea esimerkki vaikuttamisessa ja sen lisäksi omassa resurssiensa panostamisessa. Toivottavasti 
itse kukin voimme tasata omalla aktiivisuudellamme hänen henkilökohtaista sijoitustensa takaisin saantia.  

Voisi sanoa hänen periaatteitaan noudattaen, että "kaikki tai ei mitään".  

Tähän yhteyteen lisäisin Nir Shavivin erinomaisen kirjoituksen. Hän toteaa juttunsa lopuksi, että Kiina 
määrittelee tulevaisuuden hiilidioksidikeskustelun: ydinvoimalat jyräävät jatkossa. No se ei kuitenkaan 
millään tavoin (tai mielestäni edes merkittävästi) vaikuta ilmastoon, koska maapallon ilmastoa säätelevät 
muut tekijät (avaruusilmasto).  

Tukeaksemme sitä, missä ilmastossa oikeasti mennään - ja samalla Pekan panostusta - https://ilmastosi.fi/ 

255. Valehtelevat ilmastosarjat (IF 180720) 

Hyvä kuvaus siitä, kuinka meille valehdellaan ilmastosta poliittisen 
ilmastonmuutosmääritelmän hengessä. GS kuuluu armoitettuun 
"lätkäjengiin".   . 

Tässä lisää ilmastokriitiikkiä: 

Staffan Mörner: Miksi et voi luottaa virallisiin lämpötilakäyriin? 

Ja viimeaikaisia uutisiakin: 

Arktisilla alueillakaan ei näy panikoitavaa "ilmastonmuutosta" - vain rajua 
vaihtelua (kuvassa Pohjois-Skandinavian indikaattoriasemat Kaarasjoki ja 
Sodankylä, joista luotan Kaarasjoen mittauksiin enemmän).  

Mauri Timonen: Ilmastohysteriapandemia päätöksentekijän mielessä. 

Jos haluat tietää enemmän siitä, missä arktisessa ilmastossamme (ja muuallakin) oikeasti mennään, 
tervetuloa Messukeskukseen https://ilmastosi.fi/ -seminaariin 15.8.2020. 

256. Tunturimittarituhot (LK-tekstari 150720) 

LKLUKIJA Erikoista logiikkaa: nyt tunturimittarituhojen syynä ilmastonmuutos. Sama syykö 50 v sitten? 
Oikea vastaus molempiin: ilmaston luontainen vaihtelu. Mauri T. 

257. Tieteellisen keskustelun pelisäännöistä (Ei julkaistu 0720) 

Julkaisin Twitterin puolen ilmastokeskustelussa oheisen opettavaisen kuvan. Keskimmäisen listan tyylinen 
keskustelu tuntuu siellä olevan suosiossa.  

Twitterissä käynti on terveellinen muistutus siitä, kuinka mielipiteen vaientajat vartoivat ja dominoivat 
kaikkea keskustelua. Arvostan kovasti meidän ryhmiemme keskustelutaitoa näillä Ilmastofoorumin eri 
areenoilla. 

Modet tekevät erinomaista työtä huolehtiessaan keskustelun asiallisuudesta ja ohjatessaan meitä 
sääntöjen noudattamisessa niin tarvittaessa. Ohessa päivän "opiskelupaketti".  
Ohessa päivän "opiskelupaketti". Jatkossa tulee lisää tiukkaa tavaraa. Millaisia ajatuksia suomentamani 
kuvan sisältö herättää teissä? Mauri 

258. Staffan Mörner (IF 080720) 

Olen seuraillut Hellerin juttuja pitkään, sillä pidän hänen kriittisestä tutkijaotteestaan. Hän on etevä 
analysoimaan adjustoitujen (muokattujen) lämpötilasarjojen laatua, millä on suuri merkitys nykyisessä 
melko villiksi käyneessä mittausmaailmassa. Hänen raporttinsa tarjoavat usein mielenkiintoisia ja 
opettavaisia näkökulmia vaikkapa lämpötilamittausten viilenevään mittaushistoriaan ja lämpenevään 
nykyisyyteen. Kyse voi silloin olla siitä, että lämmöt pakkaavat erilaisten korjailujen jälkeen nousemaan 
trendimäisesti vain tilastoissa.  

Toimikoon edellä esittämäni johdantona Staffan Mörnerin analyysiin siitä, miksi et voi luottaa virallisiin 
lämpötilakäyriin? 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2815183558590479/?comment_id=2815526391889529&reply_comment_id=2964549113653922
https://lustialab.com/data/pdf/Nir_Shaviv.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Filmastosi.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3kgmMXUzVS01fdyHUsxZJ-YFwRI5B57s07DYyqp8JveFgko7qYE1iHEWE&h=AT2ODoV5TX_Q9xKxLAu0n8os9hNljwVzLn_Ma_tN9vd_YtjZf9GA9aJZh2VrUwgVoQrrvrZ2ak4iaEYfst418HGG3buqIHQAMMakOanntfa7iF_FKtAxOzMmyVqU2cZhKmgs
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157626729547725/?comment_id=10157626729672725&reply_comment_id=10157626899837725
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/contributors/
https://drive.google.com/file/d/11bFTb6E4VAuZNoyMVgKo6sYNv_orKDbq/view?usp=sharing
https://lustialab.com/data/pdf/Timescales.pdf
https://ilmastosi.fi/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157609824552725/?comment_id=10157609825242725&reply_comment_id=10157610362812725
https://drive.google.com/file/d/11bFTb6E4VAuZNoyMVgKo6sYNv_orKDbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11bFTb6E4VAuZNoyMVgKo6sYNv_orKDbq/view?usp=sharing
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259. ”Harhaanjohtavaa paskaa” (IF 080720) 

Sorry, ei kelpaa kommentiksi. Huokailusi ei tuo lisäarvoa keskustelulle. Jotta voisimme kommentoida 
sanomisiasi, pitää eritellä, mikä on "harhaanjohtavaa paskaa?" 

––– 

Asia ei mene niin eikä kyse ole uskomisestani. Jos täällä kirjoittelee, pitää asia esittää niin, että me muutkin 
voimme ottaa kantaa. Esitit: "Vakoilua tai jotakin". Etkö ymmärtänyt asiaa, kun sanot noin 
ympäripyöreästi? Millä tavalla ei ole luotettava?  

Pitäisi mennä varsinaiseen asiaan: onko Heller esimerkiksi sanonut jotain mielestäsi väärää ilmastoasioista?  

260. Pekka ja kiltti hiilidioksidimörkö! (SI2040 080720) 

Kiitos Pekka. Annat meille kaikille tosi paljon motivaatiota yrityksessämme pitää edes ilmastoasiat 
jonkinlaisessa tolkussa tässä maassa. Olisi mieluinen tulos, jos onnistuisimme oleellisesti vähentämään 
miljardien vähämielistä lapioimista kiltin hiilidioksidimörön pelossa kankkulan kaivoon. 

261. Lansner & Pedersen ja lämpötilakikkailut (IF 080720) 

Tähän yhteyteen liittäisin Lansnerin & Pedersenin (2019) tutkimukset siitä, kuinka vain muutaman 
kilometrin väli voi muuttaa lämpötilasarjojen trendit jopa eri suuntaisiksi. Erinomainen tieto sekä alarmeja 
kehittäville että ilmastonmuutoshoureita lääkitseville tahoille! 

262. Fluctuation on vaihtelua ja syklisyyttä (Twitter 080720) 

Simo on oikeassa: henkilökohtaisuudet eivät todellakaan kuulu tieteelliseen keskusteluun. Sana 
”fluctuation” tarkoittaa vaihtelua, jota syklisyyskin on. Pieni oppitunti arktisten alueiden keskilämpötilojen 
vaihteluista ja syklisyyksistä.  

263. Syklit ja lämpeneminen (Twitter 080720) 

Erinomaista työtä Simo! Oheinen järkeenkäypä esitys havainnollistaa 60-80-
vuotisen syklisyyden ja pienestä jääkaudesta toipuvan (lämpenevän) ilmaston. 
Hauska yksityiskohta on yliampuvien ilmastomallien "varaslähtö" syklin 
huipusta. :)  

 

264. Sodankylän ja Kaarasjoen joulukuu (US kommentti 080720) 

 

Miksi käytät epämääräisiä datoja käyttöösi tarjoamani aidon 
paikallisen lämpötiladatan sijasta?  

Lapissa eivät joulukuut ole lämmenneet trendimäisesti; ne 
vain vaihtelevat 60-80-vuotisen syklin tahdissa. Syklisyys 
näkyy talvellakin selkeänä, sillä vaihteluväli on 4-5 astetta 11 
vuoden tasoituksellakin. Lisäksi näkyy 1930-luvulla olleen 
lämpimämpää kuin 2000-luvun alussa.  

Muistin virkistämiseksi: Kaaresuvannon ja Sodankylän 
lämpötilatilastoja.  

265. Lustot ja Antero Ollila (US Blogikommentti 070720) 

Kiitos Antero tärkeän aihepiirin avaamisesta. Lisään keskusteluun näkemyksen, jonka toivon herättävän 
vilkasta keskustelua.  

Tutkimuksesta. Organisoin aineistonkeruun ja olin mukana tutkimusryhmässä, jossa vertailtiin 17 
kansainvälisen lustotutkimuslaboratorion tekniikoilla toteutettuja metsänrajamännyn vuosilustojen 
tiheysmittauksia. Aineisto koottiin myös ilmastotutkimuksen laatukriteerejä silmällä pitäen. Kyseinen 
tutkimus on ensimmäinen toteutunut. En tarkastele julkaisua tässä yhteydessä tarkemmin; totean vain, 
että tulokset ovat yhdenmukaiset aiempien vastaavien tutkimustemme kanssa.  

Ilmastoasiaan. Arktisten alueiden ilmastoon liittyy kaksi merkittävää ominaispiirrettä: äärevyys (voimakas 
vaihtelu) ja erityisesti 60–80-vuotinen AMO-syklisyys. Äärevyys tarkoittaa AMO-syklissä 2-3 asteen 
vaihtelua (Kaarasjoen-Sodankylän kuvassa 5-vuotistasoitus).  

Liitetiedoston kuvista näkee, että 1970-luvulla alkaneen syklin nousuvaiheessa on jopa kolmen asteen 
nousu. Koska luontaista syklisyyttä karsastetaan alarmistisessa ajattelussa, nousu kernaasti luetaan ihmisen 
toiminnan piikkiin, jolloin media voi kirjata lööppejä arktisten alueiden ennennäkemättömästä AGW-
lämpenemisestä. Näissä uutisoinneissa on tapana rajata tarkastelu muutamaan viime vuosikymmeneen, 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157609824552725/?comment_id=10157609825242725&reply_comment_id=10157610064132725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2944755432299957/?comment_id=2944867135622120
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157609824552725/?comment_id=10157609825242725&reply_comment_id=10157610021742725
https://drive.google.com/drive/folders/1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4?usp=sharing
https://twitter.com/SimoRuoho/status/1280826517707259905
https://lustialab.com/data/pdf/mt_Ilmastopaivitys_0420.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/mt_Ilmastopaivitys_0420.pdf
https://twitter.com/SimoRuoho/status/1279787639185555462
http://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/DavidEvans-AClassicCaseofAlarmism-2009.pdf
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/ulkomaisten-tutkijoiden-tulos-suomalaisista-puiden-vuosirenkaista-30-luku-oli-lampimin-suomessa/#comment-3203433
https://lustialab.com/data/kuvat/T12_Karas_Sodankylä.png
https://lustialab.com/data/clim/karasSodk_0420.pdf
https://lustialab.com/data/clim/karasSodk_0420.pdf
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aveollila1-2/ulkomaisten-tutkijoiden-tulos-suomalaisista-puiden-vuosirenkaista-30-luku-oli-lampimin-suomessa/#comment-3203321


66 
 

jolloin lämpötilan nousu saadaan näyttämään suurelta. Samalla vältytään vastaamasta kysymykseen, onko 
ilmasto kenties vaihdellut ennenkin suunnilleen samalla voimakkuudelta ja muutosvauhdilla. 

Simo Ruoho laski 582 arktisen aseman perusteella arktisten alueiden lämpötilakäyrän. Tuloksena oli AMO-
sykli. Puulustojen monituhatvuotinen syklisyys puolestaan viestii siitä, että kyseessä on koko holoseenin 
kattava ilmiö. Edellä esitetyt tiedot viitteineen löytyvät oheisesta koosteesta, josta asioista aidosti 
kiinnostunut voi saada kriittisempään tutkimusotteeseen ja alkuperäisdatoihin perustuvaa analyysitietoa 
arktisesta ilmastosta.  

266. Twitterin ilmastokeskustelu (Ei julkaistu 0720) 

Selailin käytyä "ilmastokeskustelua". Valitettavasti sen melskeessä jää varsinainen ilmastoasia toissijaiseksi. 
Jos haluat tietää, missä ilmastotutkimuksessa oikeasti mennään, lämpimästi tervetuloa Messukeskukseen 
15.8. kuulemaan tuoreimmat uutiset! 

267. MXD2 (IF 060720) 

Pitää paikkansa. Järjestin tutkimuksen maastoaineiston keruun suunnittelun ja toteutuksen. Siitä hiukan 
myöhemmin tarkempi raportti. 

268. Holoseeni lämpötilamallinnukset (vaihtelut) (IFTiet. 040720) 

Datat löytyvät Lustia.fi-sivuston Archive/Arkisto-sivulta. Lämpötilamallinnuksia kohdassa 8: "July 
temperature modelling from tree-rings" (Excel-lomake). Mallinnukset sarakkeilla F ja G kahdella mallilla 
laskettuna indeksin IndCRS perusteella. 

269. Uusi uljas ilmastolakiko tulossa? (IF 050720) 

Ei ihme, jos oppikiroissa mädättäminen näkyy, sillä onhan opetusministeri Andersson todennut meidät 
luonnontieteellistä ilmastonmuutosmäärittelyä soveltavat ammattitutkijatkin kelvottomiksi pseudo- eli 
valetieteilijöiksi. 

Enpä ihmettelisi, jos vielä nähtäisiin sekin pilvilinnojen näytelmä, jossa epätieteellinen poliittinen 
ilmastonmuutosmääritelmä ajettaisiin laiksi ja meidät metodisen luonnontieteen tiukat puolustajat 
pantaisiin pseudotieteilijöinä ja ilmastokieltäjinä telkkien taakse eristyksiin niin, ettemme enää pääsisi 
häiritsemään heidän satuiluleikkejään – vaiko peräti uskontoaan. 

Andersson ja Ohisalo päästivät kunnon "ilmastohörhöt" haastattelussaan Kansan uutisissa 9.1.2020:  

270. MXD (Ei julkaistu, liittyy 040720)  

Tämä juttu kuuluu sikermään, jonka maastoaineiston keruun järjestin vuonna 2014 WSL:n (Sveitsin 
metsäntutkimuslaitos) tutkijakollegoille. Erikoista oli, että saatuani puhelinsoiton silloiselta WSL:n 
lustolaboratorion johtajalta David Frankilta, heillä oli tavara viiden päivän kuluttua. Tähän sisältyi aineiston 
keruu Kessin kairasta, kuljetus Rovaniemelle, materiaali esikäsittely ja DHL-kuljetus Sveitsiin. Kuljetukseen 
liittyi hupaisakin seikkoja kuten postittaminen maastosta.  

The trees were felled and cut at 2.7 m stem height as a part of a logging operation coordinated by the 
Finnish Forest Research Institute (METLA) in 2014, and miniature logs (ca. 30 cm axial log length) were 
selected for data analysis. 

Tässä toinen vuonna 2014 kerättyihin aineistoihin perustuen: Northern European summer temperature 
variations over the Common Era from integrated tree-ring density records. 

271. Kaupunkilämpeneminen ja sen hyödyntäminen (IF 030720)  

Maapallon ilmasto lämpenee tilastoissa yhä tehokkaammin hyödynnetyn kaupunkisaarekeilmiön (UHI) - 
eikä suinkaan alailmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun - ansiosta.  

Kaupunkisaarekeilmiöllä tapahtuva manipulointi alkoi voimistua Neuvostoliiton romahdettua 1980-luvulla. 
Kun maaseutuasemat lakkautettiin ja jäljelle jätettiin kaupunkilämpenemisen piirissä olevat mittarit, saatiin 
maailman keskilämpötila kivasti hypähtämään ylöspäin.  

Mittareita siirretään kaikessa hiljaisuudessa lämpimämpiin paikkoihin – Suomessakin, jotta lämpenevän 
ilmaston ”olkiukko” pysyisi hengissä lähivuosikymmenien viilenevässä ilmastossa.    

Vaihtamalla soppevasti ilmastoaseman paikan saa jopa neljä bonusastetta lisää lämpötilasarjaansa. 
Kaupunkilämpeneminen tarjoaa kivan valikoiman paikkoja pitää maailma entistä kuumempana jatkossakin!   

 

https://lustialab.com/data/clim/karasSodk_0420.pdf
https://lustialab.com/data/clim/karasSodk_0420.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157604412317725/?comment_id=10157604423177725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/635629144058561/?comment_id=635667157388093&reply_comment_id=639496847005124
https://lustialab.com/data/Advance/Info_Advance10K_basic.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157600245152725/?comment_id=10157600460007725&reply_comment_id=10157601069827725
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4196002-andersson-halla-ahon-flirttailu-ilmasto-ja-tiedevastaisuuden-kanssa-on-huolestuttavaa?fbclid=IwAR2ptBq_IVSdgRjwwVOki3W3tz_G7AYtDYud4b8I7OuEz7etsK-Em0n5ROI
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157597999332725/?comment_id=10157597999647725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157597999332725/?comment_id=10157597999647725
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jqs.2726
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jqs.2726
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157595502227725/?comment_id=10157595528772725&reply_comment_id=10157596212327725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157595502227725/?comment_id=10157595528772725&reply_comment_id=10157596212327725
https://drive.google.com/file/d/1rQfwSHGOcj9C2jyHizJ3k8jsvbo3ZO81/view?usp=sharing
https://heatisland.lbl.gov/
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272. Ilmastoahdistuneisuus (Ei julkaistu 0720) 

Tyypillistä ilmastoaivopesuun, ilmastoahdistukseen ja omiin uskomuksiin perustuvaa stressin purkamista. 
Esitystapa kertoo myös henkilön omasta vajavaisesta tietotasosta ja kyvyttömyydestä ottaa asioista selvää. 
Tällaista "out-of-science" (ei mitään tekemistä tieteen kanssa) julistamista tapaa mm. Twitterissä.  

Harmillista, että tämänkaltaisia näkökulmia esittävät kirjoittelijat eivät pysty keskustelemaan itse asiasta 
joko tiedon puutteesta tai poliittisesta näkökulmasta aiheutuvan heikon tartuntapinnan vuoksi. 

Hienoa, että Pekka jakaa luonnontieteelliseen ilmastonmuutosmääritelmään perustuvaa rauhoittavaa 
sanomaa, joiden takuuhenkilöinä on koko joukko meitä eri tieteenalojen kokeneita asiantuntijoita. Puhun 
rauhoittavasta viestistä siksi, ettei ilmastossa ole meneillään mitään sellaista, josta pitäisi panikoida - tai 
edes olla suuremmalti huolissaankaan - ja käyttää miljardeja asiaan (ilmaston luontaisen vaihtelun 
vähentäminen), johon emme yksinkertaisesti voi vaikuttaa mitenkään. Viittaan "ilmastohysteriapandemia"-
kirjoitukseeni.  

Ei auta muuta kuin ponnekkaasti jatkaa työtä, vaikka melkoinen kallionseinämä on vastassa ihmisten 
auktoriteettiuskon, oman pöljyyden, kovapäisyyden, kuuntelemattomuuden, laiskan opiskeluhalun tms. 
muun syyn vuoksi. 

Onneksi meillä on Pekka, joka jaksaa tehdä ansiokasta valistustyötä kertoessaan suurelle yleisölle 
määrätietoisesti ja rauhallisesti ilmastotodellisuudestamme. 

273. Vertaisarviointi ja filungit (IF 010720) 

Kuten Markus toteaa, tyhjästä on paha nyhjästä. Jos ilmiötä ei ole, miten tehdä siitä "todellinen"? No 
mannilaiset "kikkakolmosineen" ovat sen alan taikureita. Tosin taikovat kömpelösti jääden kiinni milloin 
mistäkin filungista!   Lukusuositus! 

Niinpä. Hyvä kysymys koskien tutkijoiden sormiharjoitelmiksi tarkoitettujen mallileikittelyiden 
soveltamisesta poliittiseen päätöksentekoon. Mutta näillä ilmaveiveillähän on tehty paljon rahaa. Vain 
"Money matters"! :) 

274. Pekka Kangas  (IF ei julkaistu, liittyy 300620) 

Kertakaikkisen hienoa ja arvokasta, että olet mahdollistanut julkaisukanavan meille empiiriseen 
tutkimukseen luottaville tieteentekijöille. Empiriaan liittyy periaate "pieni on kaunista", mikä tarkoittaa sitä, 
että jo muutamalla ilmiötä keskeisesti kuvaavalla "avainmuuttujalla". On melko turhaa rakentaa 
monimutkaisia malleja avainmuuttujien selittämiseksi. Riittää, että tunnistetaan ilmiön liittyvät 
avainmuuttujat ja rakennetaan niistä ilmiön suurimmaksi osaksi selittävä malli.  

Suomen ilmaston pääselittäjiä ovat merivirtojen lämpötilamittari AMO, lämmönjakaja NAO, pohjoisen 
ilmaston pohjoisnavan ympäriltä vaikuttava AO ja sekä tulivuorenpurkaukset, joilla päästään hyvään 
tarkkuuteen (>75 %) ilmaston vaihteluiden selittämisessä.  

275. Ilmaston nopeat muutokset (IF Tiet. 010720) 

Pieni tarkennus: on eräs proksi, joka ei petä resoluutioasiassa: puulustot kertovat ilmastosta vuodentarkasti 
ja jopa viikonkin tarkkuudella peräti 12500 vuoden takaisista ajoista! 

Lapin metsänrajamännyn lustotietoja ja lämpötiloja voi vertailla keskenään, koska niiden aikaresoluutio on 
sama. Ne siis puhuvat yhteensopivalla kielellä saman kalenterivuoden ilmastosta. Toki pitää huomioida, 
että puut kasvavat paksuutta kesä-heinäkuussa ja kehittävät tiheyttä huhtikuusta syyskuuhun. Puolen 
vuoden ilmasto siis tarttuu puulustoihin! (Vaganov ym. 2006, kuva 6.12, s. 169).  

Männyn kasvunvaihtelut ovat olleet varsin samanlaiset läpi holoseenin. Puheet nopeista nykyisistä 
muutoksista ovat ainakin meillä Suomessa liioiteltuja. Vaihtelua on sangen paljon pohjoisilla 
leveysasteillamme, jopa 8 asteen verran. Tätä taustaa vasten voi kysyä, onko parin asteen muutos sinne tai 
tänne katastrofaalista. Tuskinpa! 

E. A. Vaganov M.K. Hughes A.V. Shashkin (2006): Growth Dynamics of Conifer Tree Rings  

Rob Wilson (2010): Vanhimmat lustosarjat  

Kari Martiala (2020): Lustotutkimus valaisee ilmaston muuttumista 

276. Pekka Kangas – ilmastokouluttaja (IF 270620) 

Onnea menestyksekkäästä projektistasi! 
Uskomatonta, miten aivopestyjä monet ovat! Surullista, että osalla perussuomalaisistakin 
luonnontieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän tarjoama immuniteetti on liuennut punavihreässä 
pseudotieteellisessä aivopesussa kuin koronavirus saippualiuoksessa konsanaan ... 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1-GDFX1WiveTfh82q4XeRksSXBtRHxlmm%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2OfIQ6kNdaq4zOrpis5AbOzARGiTj-h4lQ8Yj_JE5Iam8_6QIqp9EPnMA&h=AT0DQyjE1U9NvJH81VmlbHIZNS_qA3OPKqsXnY8AlLeaT3KoDijjNMqBUfLrsyBAuDxiW7QSRpyVVZa-RacA1RddtcqgYXXNah-dWb4WhJMlRL0n4U7N5sk-myGZErwfgOUC
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157588102062725/?comment_id=10157589793837725&reply_comment_id=10157589844452725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157588102062725/?comment_id=10157589793837725&reply_comment_id=10157589844452725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157585012242725/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157585012242725/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Empiirinen_tutkimus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Empiirinen_tutkimus
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/635629144058561/?comment_id=635667157388093&reply_comment_id=635911117363697
https://books.google.fi/books?id=LA8jnX7MKpYC&pg=PA154&lpg=PA154&dq=vaganov+dendisty&source=bl&ots=DKpxZMFGV1&sig=ACfU3U22BmY7Z7zQbaiqiyoY4yJHXOEyQQ&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwjDo4eexKrqAhXKxcQBHV9_AZcQ6AEwAHoECAQQAQ#v=onepage&q=vaganov%20dendisty&f=false
https://lustialab.com/data/Advance/LongChronologies.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mrDfv0Ru8dqYXfjLkf4vsLjz45ML04MN/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157573866987725/?comment_id=10157574962417725&reply_comment_id=10157575351792725
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Ei auta muuta kuin ponnekkaasti jatkaa työtä, vaikka melkoinen kallionseinämä on vastassa ihmisten 
auktoriteettiuskon, oman pöljyyden, kovapäisyyden, kuuntelemattomuuden, laiskan opiskeluhalun tms. 
muun syyn vuoksi. 

Työ, jota teet on äärettömän arvokasta tällä myrskyävällä ilmastoaivopesun merellä. Perässä tullaan ja 
uusia lähestymistapoja mietitään. Itselläkin mm. blogikirjoittelun aloittaminen on suunnitelmissa. 

277. Ilmastotutkimusten heikko lenkki (IF 260620) 

Aikaperspektiivien puutteellinen hallinta tai vaihtoehtoisesti niiden tahallinen unohtaminen valitettavasti 
on monen ilmastotutkimuksen heikko lenkki. Valitsemalla soppevan lyhyitä aikajänteitä ja aloittamalla 
tulosten tarkastelu ilmastosyklin minimikohdasta, on mahdollista kehitellä ilmaston luontaisesta vaihtelusta 
mittavia tarinoita alailmakehän hiilidioksidipitoisuuden piikkiin. Hyvänä esimerkkinä on arktisten alueiden 
voimakas lämpeneminen 1970-luvun jälkeen, mikä on totta. Mutta syynä ei suinkaan ole ihminen, vaan 
arktisten alueiden korostunut luontainen lämpötilavaihtelu ja 60–80 -vuotinen syklisyys. Ilmiö on 
vaikuttanut arktisilla alueilla ainakin 7500 vuoden ajan.  

278. Some-julkaiseminen (Ei julkaistu 0620) 

Kommentoin hiukan lisää Eijan esittämän tueksi. Ulkomaisen linkin liittämisellä kommenttiosioon on viestin 
yleisen näkyvyyden kannalta merkitystä. Se on myös tekijänoikeudellisesti perusteltua, sillä tapahtumien 
uutisointi pelkän linkin välityksellä liikkuu tekijänoikeudellisesti harmaalla vyöhykkeellä. 

Hyvä tapa tehdä linkittämisestä oma julkaisunsa on tiivistää viestinsä vähintään parin kolmen lauseen 
saatesanoilla. Silloin toimitaan kohteliaasti jutun lähdettä kohtaan eikä tulla rikkoneeksi tekijänoikeuksia. 

Miikan esimerkissä se voisi esimerkiksi olla seuraava (näköisenäni julkaisuna): "Tässä on merkittävä artikkeli 
aurinkominimin vaikutuksista avaruussäähän ja maapallon ilmastovaihteluun. Svensmark toteaakin, että 
"Viimeinkin, meillä on koossa palapeli, joka selittää, miksi avaruudesta tulevat hiukkaset ovat tärkeitä 
ilmastolle maan päällä." 

Kannattaa tutustua, jos haluaa tietä, missä ilmastossa oikeasti mennään.  

--- 

Kuva on hyvä ja toivottava kuvittamisen keino, jonka ei pitäisi ärsyttää ketään fb-reviisoria. Ainoastaan tuo 
ulkomainen linkki kannattaa panna toiseen viestiin pääsanoman säilyttämiseksi, jos sensuuri sattuu 
iskemään itse linkkiin muka vääränä ja yhteisön vastaisena uutisena.  

Ikäväähän toki tällainen menettely on, mutta se on tärkeää seinämme viestien julkisen näkyvyyden 
kannalta. 

Tekijänoikeuksista enemmänkin tekstiä alkaen täältä. Olen sitä pähkäillyt aika paljon muissa some-
yhteyksissä.  

Terveisin Mauri Timonen ylläpidosta (juuri aloittaneena) 

279. Ilmastohysteriapandemia (IF 240520) 

Sama tuli minullakin mieleen. Arktisten alueiden ilmastoon vaikuttaa kaksi merkittävää ominaispiirrettä: 
äärevyys (voimakas vaihtelu) ja noin 65-vuotinen AMO-syklisyys. Äärevyys tarkoittaa AMO-syklissä 
vähintään 2-3 asteen vaihtelua (Kaarasjoen-Sodankylän kuvassa 5-vuotistasoitus). Kuvista näkee, että 1970-
luvulta alkavaan nousuvaiheeseen saadaan kivasti jopa kolmen asteen nousu. Koska syklisyys ei kuulu 
alarmistiseen ajatteluun, saadaan tästä luontaisesta lämpötilavaihtelun komponentista isoja otsikoita 
nostattava arktisten alueiden ennennäkemätön ihmisen aiheuttama lämpeneminen. Paljon melua tyhjästä: 
tosiasiassa ilmasto vaihtelee kuten ennenkin luontaisesti muutaman asteen haarukassa.  

Simo laski 582 arktisen aseman perustella syklisen lämpötilakäyrän. Puulustojen syklisyys puolestaan viestii 
siitä, että kyseessä on holoseenin kattava ilmiö. Koska Siperia kuuluu arktiseen vyöhykkeeseen ja alueen 
ilmastohistoria on hyvin samanlainen kuin meillä Skandinaviassa, joten eiköhän sielläkin olla samoilla eväillä 
liikkeellä.  

Ohessa juttua "ilmastohysteriapandemiasta" :) 

280. Huuhaa-korrelaatioita (Ei julkaistu 0520) 

Alailmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja maapallon keskilämpötilan väline korrelaatio on huuhaata eli 
näennäinen. Sitä voi verrata hukkumisten ja jäätelönsyönnin väliseen korrelaatioon. Voidaan toki ennustaa 
jäätelönsyönnillä hukkumisten määrää, mikä toimiikin jotenkin. Mutta jos tutkitaan syy-yhteyksiin 
perustuen, todetaan asian oikea laita: hukkumisten (kuten jäätelönsyönninkin) todellinen taustatekijä on 
lämpötila. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157572065112725/?comment_id=10157572078192725
https://lustialab.com/data/pdf/Tekijanoikeudet_somessa-lyhyesti_MT.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2815183558590479/
https://lustialab.com/data/pdf/Timescales.pdf
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281. Viimeisten 2000 vuoden ilmasto (Ei julkaistu 0520) 

Kun yhdistellään erilaisia prokseja, sekoittuvat keskiarvoistamisessa ajoitusten epätarkkuus ja kunkin 
proksin ominaisuus kuvata ilmastoa omasta minimitekijänäkökulmastaan. Lopputuloksena epämääräinen 
sillisalaatti. Tässä realistinen kuvaus pohjoisen pallonpuoliskon tilanteesta. 

282. Marin ja veronkototukset (Ei julkaistu 0520) 

Valtioneuvosto ja Marin voisivat ensimmäiseksi yliviivata kaikki ilmaston lämpenemishaaveiluun liittyvät 
rahanupotussuunnitelmansa. Tutkimus on kiistattomasti osoittanut, että ilmasto vaihtelee edelleenkin 
luontaisesti samalla avoin kuin se on tehnyt tuhansia vuosia aiemminkin. Vaihtelu tarkoittaa 
vuosituhannesta toiseen jatkuvaa pohjoisen pallonpuoliskon keskilämpötilan vaihtelua parin asteen 
haarukassa muutaman vuosikymmenen jaksoissa tarkasteltuna.  

Ilmasto on luonteeltaan syklinen. Sen huomaa myös arktisilla alueilla, joissa noin 65 vuoden pituinen sykli 
selittää valtaosan vaihtelusta. Esimerkiksi Sodankylän ja erityisesti Norjan Kaarasjoen (Karigasniemeltä 20 
km) 1930- ja 2000-luvun alueen syklit ovat varsin samanlaiset. Lustotutkimuksilla on kyetty osoittamaan 
sama syklisyys noin 7500 vuoden ajalta. Vanhoilla siis mennään eikä mitään uutta nykytaivaankannen alla. 
Paitsi, että ilmasto viilenee kaiken aikaa pitkässä juoksussa noin 0,35 asteen vuosituhattahtia.  

Koska viileneminen (lämpenemisen sijasta) tullee jatkumaan vielä ainakin 3000 vuoden ajan, kyseessä ei ole 
ensi tai lähivuosien budjettivalmistelun kiireellisestä tehtävästä! Tuleva kylmyys sen sijaan saattaa 
aiheuttaa tarpeen laatia hätätilabudjetteja. asteen vuosituhattahtia!  

283. Ilmastofoorumi ry (IF 140620) 

Kiitos onnentoivotuksista. Parastamme yritämme - yhdessä teidän kanssanne! Olemme monitieteinen 
yhteisö, joka on aidosti kiinnostunut todellisesta ilmastosta ja sen historiasta. Kysymme, opimme, tutkimme 
ja myös julkaisemme havaintojamme paitsi porukalla "vertaisarvioitavaksi", samalla pyrkien tuottamaan 
tieteelle ja yhteiskunnalle lisäarvoa.  
Pasin ja kumppaniensa jo vuonna 2007 perustaman Ilmastoorumi ry:n jalanjäljiltä kelpaa jatkaa! Kiitos Pasi 
ja hallituskollegansa! :) 

284. Ympäristön tuhoamiselle voimme jotain - ilmastolle emme (Ei julkaistu 0520) 

Ilmaston lämpötilavaihteluihin ihminen ei voi globaalisti vaikuttaa, sillä se sama luontaisen vaihtelun 
poljento, joka on vaikuttanut läpi holoseenin 11600 vuoden ajan, jatkuu edelleenkin 1-2 asteen haarukassa 
muutamien vuosikymmenten jaksoissa tarkasteltuna. Ainoa muutos menneisyyteen nähden on se, että 
ilmasto on viilentynyt viimeisten yli 7000 vuoden ajan 0,31 … 0,35 asteen tuhatvuotistahdilla Milankovicin 
mallin mukaisesti. Näin ollen nyt on pohjoisella pallonpuoliskolla tarkastelutavasta riippuen 2-9 astetta 
kylmempää kuin vuosituhansia sitten. 

Mutta esiin tuomallesi ympäristökatastrofille voimme tehdä hyvinkin paljon. Surullista että asiaa 
ymmärtämätön tai siitä piittaamaton Suomen hallituskaan ei juuri korviaan lotkauta tällaisille asioille vaan 
veikkaa miljardeilla euroilla väärää ravihevosta toteuttaessa poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän 
mukaista oppia, jonka mukaan hiilidioksidi"mörkö" pitää tappaa.  

285. Marinin ilmastoajattelun virheet (Ei julkaistu 0520) 

Surullista, että pääministeri Marin kuuntelee ilmastoasioissa kapeasektoristen tieteenalojen 
asiantuntijoita. Lähes poikkeuksetta heiltä puuttuu kokonaisnäkemys ilmastoon vaikuttavista tekijöistä – 
ja mikä pahinta: käsitys siitä, mitä aiemmin vuosikymmenien, -satojen ja -tuhansien aikana on 
tapahtunut. Ilmaston vaihteluiden tunteminen tuhansien vuosien ajalta +auttaa hahmottamaan sen, 
mikä on nykyilmaston tila.  

Ilmastodynamiikkaa koskeva kokonaisnäkemyksen puute ja käytännön toiminnan perustaminen 
enemmän luuloon kuin tietoon on johtanut kalliiksi käyviin ratkaisuihin, mikä tarkoittaa valtiolle (eli 
meille kansalaisille) miljardiluokan turhiin menoihin. Pääministeri Marininkin kannattaisi ahkerana 
asioihin perehtyjänä tutustua monipuolisesti myös ilmastoasioihin, jolloin silmät voisivat avautua 
ilmastotodellisuuteen.  

Tosiasia kuitenkin on se, että lämpötilakehitystä ennustavat ilmastomallit ovat väärän lähtökohtansa 
(poliittinen ilmastonmuutosmääritelmä hiilidioksidipainotuksineen) vuoksi ovat harhaisia 
(käyttökelvottomia). Ilmasto nimittäin vaihtelee edelleenkin vuosituhantisen luontaisen vaihtelun 
puitteissa, mikä tarkoittaa 1-2 asteen haarukassa tapahtuvaa lämpötilavaihtelua muutaman 
vuosikymmenen jaksoissa tarkasteltuna. Ainoa todellista ilmastonvaihtelua kuvaava lähestymistapa on 
empiiriset eli todellisuuteen perustuvat ilmastoasemakohtaiset mittaustiedot.  

Kuvaavaa on, että arktisilla alueilla (myös Suomen Lapissa) juuri ohitettu lämpimin vaihe on lähes 
identtinen 1930-1940 luvun lämpimän vaiheen kanssa. Kyse on noin 65-vuotisesta AMO-syklistä, joka on 
vaikuttanut ainakin seitsemän vuosituhannen ajan. Aiheesta löytyy Norjan ja Suomen ilmatieteiden 
laitosten mittausdatoihin ja laajemmin tarkastellen 582 arktisen alueen ilmastoaseman 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157548769502725/?comment_id=10157549054207725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157548769502725/?comment_id=10157549054207725
https://lustialab.com/data/pdf/mt_Ilmastopaivitys_0420.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/mt_Ilmastopaivitys_0420.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157538879147725/?comment_id=10157548708332725
https://drive.google.com/file/d/1sGmKsBOwQazAhokF7dAsNfdEq5UnDW8q/view
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mittauksiin perustuvaa tutkittua tietoa. Jos pohjoisessa ei ole meneillään mitään erikoista ilmastossa, 
muualla vielä vähemmän!  

286. Tieteen olemus  (IF 040620 Liittyy julkaisuun)  

Tieteen vuorenharjalla kulkee kapea oikean tiedon polku. Pitää olla riittävän taitava ja rehti - sekä lisäksi 
kaiken aikaa tarkkana, jottei jalka lipeäisi ja putoaisi epätiedon laaksoon. 

287. Tyhmentymisen aikakausi (IF 0600520) 

Tutkimusmaailmassa törmää silloin tällöin tällaisiin tapauksiin. Kun ei hallita asiaa, ollaan lipeväkielisiä ja 
soitetaan suuta. Heihin ei tietenkään kannata tuhlata aikaansa, vaan parempi etsiä hyödyllisiä 
yhteistyökumppaneita osaajien joukosta.  

Laajemmin: surullista, että jo pidempään ilmennyt suomalaisten tyhmentyminen alkaa näkyä myös 
tutkimusmaailmassa. Enää ei osata tutkia eikä edes kyetä opiskelemaan, sillä hyvän tieteellisen 
osaamistason hankkiminen voi vaatia järkyttävän määrän jopa vuosikymmenien teoreettista opiskelua, 
menetelmien kehittämistä, aineistojen keruuta ja analysointia sekä tutkimustulostensa loputonta tulkintaa 
toistoineen.  

Toki helpompi tie kulkea on korvata osaamisen puutteet terävillä kyynärpäillä ja vallan kahmimisella. Sen 
jälkeen voi vallankahvasta käsin vaikkapa soittaa turhautuneena suutaan kuten tämä tapaus ilmeisessä 
osaamattomuuskuopassaan tekee.  

Mutta ei toki ole laatuaan ainoa tässä maassa. Tiede on maassamme vajonnut syvään alennustilaan. Kuten 
koronafarssissa on huomattu, Suomi ja itse asiassa koko maailma on nykyään täynnään vastaavia 
herkkähipiäisiä besserwissereitä.  

Surullinen ja säälittävä tilanne, mutta minkäpä sille voi: meneillään on vähenevän älyn aikakausi. 

288. Tietämättömyys ja suulastaminen (Vihreät - De Gröna 0520 – sensuroitu! :)) 

§ 

289. Holoseenin minimit ja maksimit (SI2040 30619) 

Jokaisen ilmastonmuutoksista – oikeammin: ilmaston vaihteluista – aidosti kiinnostuneen tulisi tutustua 
holoseeni-ilmastomme 11500-vuotiseen historiaan. Vain sitä kautta on mahdollista päästä edes 
jonkinlaiseen käsitykseen siitä, mitä tarkoittaa ilmaston luontainen lämpötilavaihtelu ja millaisissa 
olosuhteissa tällä hetkellä eletään. 

Päätelmiä: 

1. Metsänrajamännyn ja Milankovicin suurilmastokäyrien yhteensopivuus lukitsee vuosilustoista saadun 
monituhatvuotisen trendin ilmaston isoon poljentoon. Tulos kertoo selkeää kieltään siitä, että ilmaston 
päätrendi on systemaattisesti viilenevä. 

2. Tutkimalla holoseenin yli 7500-vuotisia ilmastonvaihteluita, on voitu syventää merkittävästi 
luonnontieteellistä ymmärrystä muun muassa siitä, mitkä osatekijät ilmastojärjestelmässä vaikuttavat 
alueellisiin ja globaaleihin keskilämpötiloihin. 

Siitä seuraa myös päätelmä, että viimeisten 150 vuoden aikana havaittu asteen parin nousu on 
tyypillistä holoseeni-ilmaston vaihtelua. 

3. Ristiriitaiset ilmastotutkimusten tulokset liittyvät lähes aina siihen, että tutkimusten 
aikaperspektiivikäsitykset ovat rajoittuneet muutamasta kymmenestä vuodesta maksimissaan 150 
vuoteen. Jälkimmäinenkin aikajänne on vain noin 1.3 % nykyisen lämpökauden (holoseenin) 11 500-
vuotisesta kestoajasta. 

Mitä tuollaisen sadasosan pituisen aikajänteen perusteella voi päätellä? Mielestäni hyvin vähän, sillä 
"metsä jää lähes varmasti näkemättä yksittäisiä puita tarkastelemalla". 

4. Muutaman kymmenen vuoden aikajänteissä tehdyissä tutkimuksissa on taustavaikuttajana ilmaston 
luontainen vaihtelu, joka aiheuttaa ”sudenkuoppia” analyyseihin ja päätelmiin. Ilmaston pidempiaikaiset 
luontaiset vaihtelutkaan (edes muutaman sadan vuoden pituiset lämpö- tai kylmyysjaksotkaan) eivät ole 
ilmastonmuutosta tuhansien vuosien aikaperspektiiveissä tarkasteltuna! 

5. Viimeisten 150 vuoden aikana havaittu asteen parin nousu on hyvin tyypillistä holoseeni-ilmaston 
vaihtelua (taulukko). 

6. Alailmakehän hiilidioksidipitoisuus on korreloinut holoseenin aikana todella heikosti globaalin 
keskilämpötilan kanssa. Kun se otetaan mukaan ilmastomalleihin, sille ei tahdo jäädä tilastollisesti 
merkittävää roolia lämpötilaa koskevia ilmastonvaihteluita selitettäessä. Niin käy etenkin silloin, kun 
ilmastodynamiikkaan keskeisesti liittyvä monivivahteinen syklisyys huomioidaan malleissa. 

https://lustialab.com/data/pdf/Timescales.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2849533888488779/?comment_id=2866561840119317
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2849533888488779/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157514300307725/?comment_id=10157514466912725&reply_comment_id=10157514602192725
https://www.facebook.com/vihreat/posts/10163953466795601
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2152829364825905/
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7. Pienestä jääkaudesta (1400-1850) palautumisella on ollut merkittävä rooli ilmaston viimeaikaisessa 
lämpenemisessä. Kun siihen lisätään noin 65-vuotisen ilmastosyklin juuri loppunut lämmin vaihe, ollaan 
paljon puhutussa 1-1,5 asteen lämpenemisessä. Jatkossa tilanne muuttuu, kun ilmasto viilenee 
lähivuosikymmeninä (Kuvat 2 ja 3, lähteet: allekirjoittanut ja Simo Ruoho) 

8. Kun ilmastoa tarkastellaan lisäksi miljoonan vuoden aikajänteellä, saadaan kokonaiskuva siitä, miten 
Maan ilmasto on vaihdellut Auringon ja planeettojen yhteisessä poljennossa. 

Lapin männyn vuosilustoista laaditun yli 7600 vuoden pituinen vuodentarkan lustokalenterin, 
metsänrajan liikkeiden ja norjalaisten tekemien proksitutkimusten perusteella on voitu päätellä, että 
Pohjois-Skandinavian ilmasto on viilentynyt useilla asteilla viimeisten 7000 vuoden aikana. Viilenevä 
trendi on edennyt 0,31 ... 0,35 asteen vauhdilla vuosituhannessa. 

9. Tutkimustuloksemme noudattavat tarkoin Milankovicin jääkausien synnyn ja päättymisen astronomista 
selitystä. Ilmasto tulee jatkossakin viilenemään samalla vauhdilla ainakin 3000 vuoden ajan. 

10. Lopuksi: on surullista, että valtaosa meistä suomalaisistakin on höynätty pelastamaan maailma 
"ilmastotuholta" tavalla, josta on vain vähän tai ei ollenkaan hyötyä. 

Todellinen hyötyjä on liikemaailma, joka ”naureskellen” kahmii kaksin käsin rahaa hyväuskoisilta valtioilta 
meiltä ehkä vähemmän tietämättömiltä kansalaisilta! 

11. Hullua tässä kuviossa on vielä se, että valtioiden varoista vastaavat tahot ovat liikemaailmalle 
hyväuskoisia "hyödyllisiä idiootteja", jotka tekevät kaikkensa ajaakseen heidän etujaan. 📷 

12. Suomalaisten poliitikkojenkin on jopa korkein aika opiskella luonnontieteen mukaista ilmastotiedettä 
tietämättömyydestä ja väärien profeettojen opeista aiheutuvien lisähölmöilyjen välttämiseksi! 

Lisälukemista ilmastomme tulevaisuudesta. 

Holoseenin lämpötilavaihtelut 

Holoseenin aikana on ollut lukuisia kausia, jolloin lämpötila on vaihdellut normaalia epävakaammin. Mitä se 
tarkoittaa käytännössä? Oheinen tarkastelu avannee asiaa. 

Lämpimiä kausia 

• 10 000 eaa. alkaen Holocene glacial retreat Holoseeniaika alkaa 

• 9400 eaa  Pre-Boreal   Äkillinen 50 vuoden lämpeneminen  

• 8500–6900 eaa.  Boreal  Merenpinta nousee, metsä valtaa tunturit 

• 7500–3900 eaa.   Neolithic Subpluvial Pohjois-Afrikan kostea ilmasto 

• 7000–3000 eaa.  Holocene Climatic Optimum (Atlantic period) Erittäin lämmintä 

• 5000–4100 eaa.  Older Peron   Lämmintä ja märkää: merenpinta 2,5-4 m 

 nykyistä ylempänä 

• 250 eaa–400 jaa. Roman Warm Period Rooman lämpökausi 

• 900–1300 jaa. Medieval warm period Keskiajan lämpökausi: kosteaa ja lämmintä 

• 2050–2400 jaa. 3nd Millennium Warm Period Uutta putkeen! 😊 

Kylmiä kausia 

• 6200 eaa.   8.2 kiloyear event  Kylmää 

• 3900eaa.  5.9 kiloyear event  Kuivaa ja kylmää 

• 3500 eaa. End of African humid period Saharan autiomaa laajenee 

• 3200–2900 eaa.  Piora Oscillation  Kylmää. Kosteaa Euroopassa, muualla kuivaa.  

• 200 eaa.  4.2 kiloyear event  Kuivaa100 v. kulttuurien katoamiset  

      (Egypti, Mesopotamia, Persia, Kiina) 

• 1800–1500 eaa.   Middle Bronze Age Cold Epoch Kylmää Pohjois-Atlantilla 

• 900–300 eaa.   Iron Age Cold Epoch  Kylmää Pohjois-Atlantilla 

• 535–536  Climate changes of 535-536 kylmää, satojen epäonnistumisia, tulivuori 

• 1315–1317  Great Famine of 1315–17 Kylmää, kato, suuri nälänhätä Euroopassa 

• 1250–1550  Little ice age  Pienen jääkauden alkusoitantoja 

• 1460–1550   Spörer Minimum  Kylmää 

• 1656–1715   Maunder Minimum Aurinko hiipunut 

https://www.facebook.com/simo.ruoho?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBztr1zE5uu78X_7ID1ISH_WmHJ8uUxWtyhNExUIGogygPLyvknHPQ99hMyLAi-Ww1ixUrCGNBuRNFr&dti=195150210593840&hc_location=group
http://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf?fbclid=IwAR2aAaJiuMTS5xkIQrevJxqi6lp7G9xdi7M6EgO6s4OoNO52JZHowE56jZQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_glacial_retreat
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Boreal_(period)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_climatic_optimum
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_(period)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_warm_period
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/5.9_kiloyear_event
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Piora_Oscillation
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Age_Cold_Epoch
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Famine_of_1315%E2%80%9317
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B6rer_Minimum
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
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• 1790–1830   Dalton Minimum   Aurinko hiipunut, kylmää 

• 1816  Year Without a Summer ”Ei kesää” - Tulivuoren purkaus 1815 (Tambora) 

• 1850–present   Retreat of glaciers since 1850 Pienestä jääkaudesta toipuminen  

• The 1980s-…   Global warming  Lämpötilamittaukset ja niiden manipulointi 
 

Yhteenvetoni tästä tarkastelusta. Edellä kuvatut 1-3 asteen haarukassa puoleen tai toiseen vaikuttaneet 
lämpötilavaihtelut ovat olleet tyypillisiä holoseeni-ilmastossa. Siitä huolimatta käydään kovaa vääntöä siitä, onko 
viimeaikaisen ilmaston lämpenemisen aiheuttaja alailmakehän ihmisperäisesti kasvanut CO2-pitoisuus vaiko 
luontaiset syyt kuten palautuminen pienestä jääkaudesta ja ilmastodynamiikkaan liittyvä monivivahteinen syklisyys. 
Vaikka luonnontiede todistaa vahvasti jälkimmäisen vaihtoehdon puolesta, on ilmastopolitiikassa ja mediassa 
tarkoitushakuisesti omaksuttu ei-tieteellinen näkökulma ja trollattu sen avulla kansalaisten mieliin kauhukäsitys 
kaameasta ilmastotulevaisuudesta. Tällä katteettomalla pelolla liikemaailma lypsää käsittämättömiä summia 
valtioilta ja kansalaisilta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

290. Ohisalon ilmastouskonnolliset (Ei julkaistu 0520) 

Ohisalo jatkaa ilmastouskonnollisia piirteitä sisältävää höpöttämistään 
ilmastokriisinsä kanssa, tällä kertaa Lapin Kansassa (30.5.2020). Ei ole olemassa 
mitään ilmastokriisiä, kyse on vain luontaisesti vaihtelevan äärevän pohjoisen 
ilmaston vaihteluista. Kaaresuvannon ja Sodankylänkin lämpötilasarjat 
kertovat selkokieltään siitä, että Auringon aktiivisuusvaihtelut näkyvät 
valtamerissä ja että "iso kattila" vuoroin lämmittää ja viilentää Skandinaviaa. 

291. Grönlannin sulaminen? (Ei julkaistu 0520) 

Grönlanti on kaiken aikaa ilmastokauhukuvien levittäjien suosiossa. Valitettavasti sama kirsikanpoiminta 
vaivaa myös osaa alan tutkimusta. Koska asiallista tietoa on vaikeaa 
saada, suuntaa antavana tietona voidaan pitää periaatetta, jonka 
mukaan jäätiköt perääntyvät syklisen ilmaston lämpimässä 
ilmastovaiheessa (kuten keskiajan ja nykyajan lämpökausi). 
Viileämmässä vaiheessa jäätiköt palaavat takaisin. 

Yleisesti ottaen parasta tietoa on pohjoisen pallonpuoliskon 
ilmastonvaihteluita kuvaava kaavio, joka kertoo myös jäätiköiden 
kulloisestakin vaiheesta. Myös kuva.  

Edellisen lisäksi on huomioitava Pohjois-Skandinaviassa jo yli 7000 vuotta jatkunut 0,35 asteella 
vuosituhannessa viilenevä ilmastomme, mikä tietää jatkossa vaikeutuvia olosuhteita (katkoviiva kuvassa). 

Jäätiköiden etenemistä ja perääntymistä on tapahtunut myös Alpeilla noin tuhannen vuoden välein. Sitä 
todistavat muun muassa sulavien jäiden alta löytyvät muinaiset puujäänteet (Joerin ym. 2006).  

Grönlanti ei ole jäätikkökohteissa poikkeus. Jos kesät ovat lämpimämpiä, sulaa enemmän kuten ilmeisesti 
kävi viime kesänä. Ohessa National Snow and Ice Data Centerin analyysiä.  

Tässä hiukan "jäitä hattuun" Grönlannin jäiden sulamisen suhteen. Real Climate Science-sivustoa 
(https://realclimatescience.com/) toimittavan Tony Hellerin juttuja kannattaa muutenkin seurailla, jos 
haluaa saada asiallista tietoa ilmastosta.  

Annetaan ilmaston vaihdella ja jäätiköiden elää omaa elämäänsä. Ja ollaan vaihteluista joko vain pelkästään 
kiinnostuneita tai vaihtoehtoisesti huolestuneita, sillä erityisesti Pohjois-Suomi on viilenevässä 
ilmastossamme aika lähellä pysyvän jäätiköitymisen kriittisiä lämpötiloja.   

292. Aurinkopohjaiset ilmastosyklit (SI20400 250520) 

Mielenkiintoinen kuva, jota on käytetty lukuisissa yhteyksissä. Pari esimerkkiä. 

1) Artikkelin kuva 9. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Year_Without_a_Summer
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487719911250487&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA4A20cJSBZPwc8Sqh4_3CLcgGDnjaSxStdHIP91ifVhyXee4-nC6JJ4jgYU9V637Xj4haZwztHv8Ew
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487723731250105&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARClFC1ZPFsrElUDckSuHQLYLoEcHXwZdtBr1Oa5TZ_FkziwOkLjfVXmkcCNbutkI3JiHTUbrGVZk3-7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487723731250105&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARClFC1ZPFsrElUDckSuHQLYLoEcHXwZdtBr1Oa5TZ_FkziwOkLjfVXmkcCNbutkI3JiHTUbrGVZk3-7
https://drive.google.com/open?id=1GKP-cs3MTGRG-bKsP0gnyerbyGZg0qQ5
https://drive.google.com/file/d/1yANp27FJ9vjZin8CCePoBYwqHnevDaoC/view
https://nsidc.org/
http://nsidc.org/greenland-today/
https://realclimatescience.com/2019/08/greenland-propaganda-meltdown/
https://realclimatescience.com/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2823411821100986/?comment_id=2824837474291754&reply_comment_id=2825389854236516
https://www.researchgate.net/publication/45920423_Are_Uranus_Neptune_Responsible_for_Solar_Grand_Minima_and_Solar_Cycle_Modulation
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487723731250105&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARClFC1ZPFsrElUDckSuHQLYLoEcHXwZdtBr1Oa5TZ_FkziwOkLjfVXmkcCNbutkI3JiHTUbrGVZk3-7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2487725464583265&set=pcb.2152829364825905&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAp1aG4KToi8WLGTp4R3z-G_BMknj-wud9Ubvx6BHJ8fmajOjzBCRdekC2gOz0ysiRBDMeRhH56LdXv
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2) Tervetullutta laajempinäkökulmaista bulgarilaistutkijoiden pohdiskelua ilmastoon vaikuttavista tekijöistä. 
Teemakuvasta keskustelua sivulla 1462 (Fig. 3).  

Heidän loppupäätelmiään: "The development of our civilization is now a determining factor in the 
acceleration of global climate processes on Earth in one direction or another. Adaptation to climate change 
is necessary as well as reconstruction of the contemporary global picture with view to balanced 
(sustainable) development as coevolution of nature and society. We cannot stop climate change, but we 
can reduce the negative human impact on the environment." 

--- 

Eli heidän viestinsä suunnilleen näin: 

"Ihmiskunta voi vaikuttaa ilmastoon suuntaan tai toiseen, mutta samalla pitää sopeutua ilmaston 
muutoksiin tulee myös sopeutua. Luonnon ja ihmisen väliseen kestävään kehitykseen pyrkiä. Emme voi 
hallita ilmastoa, mutta voimme vähentää ympäristömme sottaamista."  

- - - 

Juttu olisi ollut vielä parempi, jos he olisivat lopussa painottaneet, että teemakuvan viesti tarkoittaa 
sopeutumista myös viilenevään ilmastoon. 

293. Tilannehuone ja Siperian lämpeneminen (IF 250520)  

Koskien juttuani, käväisin vilkaisemassa tilannehuoneen 
keskustelua. Arvostelijoilla näyttää olevan kovin vähän 
tarjottavanaan tieteellistä lisäarvoa keskustelulle. 
Mieluummin keskitytään ammattitaitoni vähättelyyn ja 
dendroklimatologian mollaamiseen, vaikka se ei edes ollut 
juttuni keskiössä!  

Keskustelussa tuotiin esiin Siperian lämpenemin ajatuksella, 
että josko ihminen ja hiilidioksidi sittenkin asialla... Totta 
toinen puoli, nimittäin lämpenemisen osalta, sillä se alkoi jo 
1600-luvun alussa (kuva). Siltikin keskiajan lämpökausi näyttää 
olleen lämpimämpi kuin ns. nykyajan lämpökausi.  

Näyttää siltä, että Siperian ”lämpenemisessä” on kyse 
tyypillisestä arktisten alueiden rajusta ilmastonvaihtelusta, 
joka tässä tutkimuksessa oli jopa 8 asteen luokkaa. Koska 
alailmakehän hiilidioksidipitoisuus alkoi nousta vasta parinsadan vuoden päästä, se ei voi olla 
lämpenemisen aiheuttaja. Mitä jää jäljelle? No luontainen vaihtelu tietenkin!  

Jos ilmastotutkimuksissa osattaisiin käyttää riittävän pitkiä aikajänteitä, vältyttäisiin toistuvilta 
sudenkuoppiin lankeamisilta päätelmissä (katso linkit lauseessa "Read here and here.").  

294. Huoleton elämä ja nuoret johtajat (IF 220520) 

Oikeita huolenaiheita tuot esiin. Eivät nälkävuodet ole kovin kauas kaikonneet. Tarvitaan vain vaikeutuvia 
elinolosuhteita, pandemioita, luonnonkatastrofeja ja huoltovarmuuden heikkenemistä - ja nälkä kolkuttaa 
ovella! Nälänhädälle kattaa pöytää myös valtiovallan huolettomuus ja pöljät päätökset, joilla ei näytä enää 
olevan rajoja. 

Aiheutuisiko vinoutuva kehitys siitä, että päättäjät ovat lakanneet ajattelemasta ja lapset sen vähänkin? 
Ainakaan Pisa-tulokset eivät lupaa hyvää. Taitaa tulla aikamoista maan johtamista, kun terävimmät 
kyynärpään omistavat nykylapset pääsevät aika piankin (kenties jo parikymppisinä untuvikkoina) 
vallankahvaan. 

Taitaa mennä kylmenevän Pohjolan ankeudessa sormi suuhun, jos valtion kassa on tyhjä eikä sähköä ja 
rahaa tulekaan enää seinästä ja ruokahuolto on tarpeettomana kuopattu.  

295. Tietämisen portaat (IF 210520) 

Kiitos myös itsellesi. Kannustava palaute innostaa jatkamaan seikkailua mittausten, numeroiden, analyysien 
ja tietämisen ihmeellisessä maailmassa! Mottonamme olkoon tietämisen portaat! :) 

296. Huijaaminen (Ei julkaistu) 

Tarkoitushakuinen hehkuttaminen on helppoa. Esimerkiksi vuosi 1982 on kiva alkukohta 2,5 asteen 
nopealle nousulle Kaarasjoen "voimakkaasti lämpenevässä Arktiksessa". Siitä saisi iltikseen mehevän 
tuomiopäiväjutun! :) 

https://drive.google.com/open?id=1yC_AQrjanSdxQxYZ84z34FOOJ36i1Fux
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157471255527725/?comment_id=10157471769152725&reply_comment_id=10157480827827725
https://www.c3headlines.com/2010/03/climate-change-in-siberia-researchers-discover-that-it-was-more-extreme-in-past-despite-low-co2-leve.html
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157471255527725/?comment_id=10157471769152725&reply_comment_id=10157471962702725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157471255527725/?comment_id=10157471587417725&reply_comment_id=10157471893972725
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297. Ryhmäkeskustelut ja tiede (IF 210520) 

Tietenkään mikään ei ole kiveen hakattua tieteessä. Mutta tasokas keskustelu auttaa pääsemään paremmin 
ilmiöihin kiinni. Jos esittää jonkin vastaväitteen, pitäisi se samalla perustella niin, että kuulijalle jää 
mahdollisuus kommentointiin.  

Omassa lähestymistavassani lähtökohtana ovat havainnot. Silloin dataa voi myös jakaa niin, että muillakin – 
myös paremmin osaavilla - on mahdollisuus tehdä omia analyysejään. Kun harrastetaan tällaista 
ryhmäkeskustelua ja hyvässä hengessä puidaan asioita, päästään kerryttämään tieteelle välttämätöntä 
perustaa seuraavien tieteellisten askeleiden ottamiseksi.  

Meillä on monen tuhannen ihmisen ryhmä mukana ja varmasti jokaisella on jotain sanottavaa, vaikkapa ns. 
”tyhmien” kysymysten muodossa. Kun niihin vastaa asiallisesti, voivat sekä vastaaja että kysyjä oppia. Näin 
ollen tyhmiä kysymyksiä ole olemassa, korkeintaan vain tyhmiä vastauksia.  

298. Lustosarjat holoseeni-ilmaston sanansaattajana (IF 210520) 

Kiitos Seppo palautteestasi! Itsekin yllätyin positiivisesti siitä, että erilaiset datat tuottavat samansuuntaisia 
tuloksia. Palikat ikään kuin loksahtelevat paikalleen tutkimuksen edistyessä! 

Simon laskelmat tietysti on tuossa setissä perustavaa laatua oleva arktisten alueiden ilmaston vaihteluiden 
suunnannäyttäjä. Omasta puolestani olen iloinen siitä, että vuosilustot sykleineen ovat tuossa 
instrumentaalisarjojen leikissä vahvasti mukana.  

Kun lustojen aikajänne on pitkä, yltäen vuosituhansia vuodentarkasti ajassa taaksepäin, meillä on mainio 
mittari tutkailla valtaosaa holoseenin 11500-vuotista ilmastohistoriaa. Oheisessa lustoista johdetussa 
lämpötilagraafissa näkyy ilmeisesti AMOn vaikutus, joka on luokkaa ±0,4 astetta. Näyttää siltä, että Golf-
virta on syklien vaihteluiden perusteella toiminut aika stabiilisti tutkitulla yli 7500 vuoden aikajaksolla. 

299. Ignatius ja sanomalehti Karjalainen (SI2020 210520) 

Sellaista se on, eläminen tietämättömyyden maailmassa. Totuutta kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. 
Mutta ilmasto jatkaa omaa rataansa ja käyrät suuntaavat kulkuaan milloin minkäkin avaruusperäisen syklin 
mukaisesti. 

Vaikka ilmastolle yritetään asettaa ohjaksia milloin minkäkin aatteen voimalla, se ei estä meitä tekemästä 
havaintoja ja pientä tutkimustakin olemassa olevan lisäksi. Kuten totesin Meidän Suomi-lehdessä jutun 
lopuksi: "Tieteellä ei ole nykyisin paljoakaan sanavaltaa ilmastorealismista kertomisessa, mutta koetamme 
tehdä työmme mahdollisimman hyvin."  

300. Arktisten alueiden ilmastossa AMOn tahtiin? SI2040 210520) 

Päivitin Sodankylän ja Kaarasjoen ilmastoasemien kuukausikeskilämpötilat huhtikuu 2020-tasolle. Alla 
esitetyt kuvat ovat osa linkissä mainittua kuvasarjaa. Arktinen lämpeneminen ei vielä ole ehtinyt pohjoisille 
kulmillemme. Eikä taida ehtiäkään, sillä viime vuosien lämpötilakehitys viittaa viilenevään suuntaan. 
Kaarasjoella viileneminen on hiukan nopeampaa kuin Sodankylässä. Muutenhan nuo kolme sarjaa näyttävät 
kulkevan aika yhdenmukaisesti. 

Ensimmäisessä kuvassa tarkastellaan neljään datalähteeseen perustuvaa arktisten seutujen alueellisesti 
kattavaa ja syvälle holoseeniin menevää ilmastohistoriaa. Lähteet ovat: 1) Pohjois-Atlantin merivesien 
lämpötilavaihtelu (AMO), 2) Simo Ruohon analysoima 582 ilmastoaseman originaalidataan perustuva 
arktisten alueiden lämpötilavaihtelu, 3) Lapin yli 7600 vuoden pituisen metsänrajamännyn lustokalenterista 
johdettu lämpötilavaihtelu ja 4) nyt esiteltävä päivitys Kaarasjoen ja Sodankylän kuukausilämpötilojen 
kehityksestä.  

Merkille pantavaa on, että kaikki neljä lähdettä kertovat arktisten alueiden ilmaston kahdesta 
ominaispiirteestä: äärevyydestä (voimakkaasta vaihtelusta) ja syklisyydestä. Kaikissa neljässä lähteessä 
sattuvat 60─80 -vuotisen syklisyyden minimivaiheet sattuvat 1800- ja 1900-lukujen taitteeseen ja 1980-
luvulle, ja maksimit puolestaan 1940- ja 2010-2020 tienoille.  

Merkille pantavaa on sekin, että IPCC-raportissakin on todettu sama asia: Skandinavian ilmaston 
keskilämpötila seuraa AMOa. Ainoastaan luontaiset esteet, joista tanskalaiset tutkijat Lansner ja Pedersen 
(2018) ovat raportoineet (viite 1), voivat muuttaa asetelmaa  

Tämän yhteenvedon perusteella voi arvioida, että arktisten alueiden ilmasto edelleenkin toimii luontaisten 
vaihteluiden pohjalta samoin periaattein kuin se on tehnyt ainakin viimeisten 7650 vuoden ajan (viite: 
lusto- ja muut proksitutkimukset). Ilmasto on vaihdellut vuositasolla noin 10 asteen haarukassa eikä 
näköpiirissä ole muuta vaihtelua kuin asteen parin puitteissa tapahtuvaa ilmaston syklistä 
monikymmenvuotista ja monisatavuotista vaihtelua. Tosin pidemmillä aikajänteellä on muistettava noin 
0,35 asteen viileneminen tuhatvuotiskausittain, mikä on jatkunut jo yli seitsemän vuosituhannen ajan ja 
jatkunee vielä ainakin kolmen vuosituhannen ajan (Milankovićin syklit). 

Tuore lämpötilapäivitys antaa myös viitteitä siihen suuntaan, että Lapin ja ilmeisesti pohjoisen 
pallonpuoliskonkin osalta on nykyajan lämpökauden maksimivaihe ohitettu (kuva holoseeni-ilmaston 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157471255527725/?comment_id=10157471319267725&reply_comment_id=10157471406242725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157471255527725/?comment_id=10157471274457725&reply_comment_id=10157471334682725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2815183558590479/?comment_id=2815248905250611&reply_comment_id=2815300401912128
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2815183558590479/?comment_id=2815248905250611&reply_comment_id=2815300401912128
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vaihteluista). Lähivuosikymmenien ”ennusteeni” on lyhyesti ilmaistuna: ”odotettavissa kylmempiä aikoja 
kuin 1960-luvulla”. Pienen jääkauden vaihteluiden perusteella on pääteltävissä, että kyse voi paikoittain olla 
jopa kahden asteen pudotuksesta. Se merkitsisi Suomen olosuhteissa melkoista dramatiikkaa! 

Viite 1. Lansner ja Pedersen (2018): Meri-ilmastosta riippumattomat alueelliset lämpötilatrendit. Kuvasarja. 

Viite 2. Sodankylän, Kaarasjoen ja Kaaresuvannon ilmastoasemien kuukausikeskiarvoihin perustuvaa 
lämpötilojen tarkastelua:  

Viite 3. Lustotutkimukseen painottuva ja haastatteluuni perustuva Kari Martialan laatima juttu otsikolla 
"Lustotutkimus valaisee ilmaston muuttumista". Meidän Suomi-lehden kotisivu. Tämä teksti pdf-versiona. 

301. Lustotutkimuksen merkitys ilmastotutkimukselle (Ei julkaistu 0120) 

Arvostelijoita toki harmittaa se, että puuyksilöistä muodostuu loputon luonnon ilmastoasemien verkosto ja 
muistikirja, johon on tallentunut vuodentarkasti holoseenin koko 11500-vuotinen ilmastohistoria. Olemme 
oppineet vuosien varrella yhä paremmin lukemaan tätä ihmeellistä muistikirjaa, jonka luonto on jättänyt 
jälkipolville tulkittavaksi. 

Puut itsessään (mm. niiden sijainti) ja niihin eri muodoissaan tallentunut tieto kertovat tarkasti 
yksityiskohtia menneestä ilmastosta. Maailmassa on yli 600 puulajia, jotka reagoivat jollakin 
ominaispiirteellään ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Lustojen vuodentarkkuus ja ristiinajoittuminen 
mahdollistaa eri puista peräisin olevien tietojen teknisen yhdistämisen, mikä on tehnyt mahdolliseksi 
yhdistellä tutkimusaineistoja jopa maailmanlaajuisesti. Ristiinajoittuminen on viivakoodin kaltainen 
menetelmä, mikä merkitsee teknisesti helppoa ja luotettavaa aineiston sisäistä järjestämistä. Jos lisäksi on 
käytettävissä kalenterivuosiin kiinnitetty vertailusarja, ns. lustokalenteri, ollaankin tilanteessa, jossa 
voidaan edetä menneisyyteen vuodentarkasti niin pitkälle, kuin aineistoa riittää.  

Vuosilustojen huikeana etuna on vuodentarkkuus tai itse asiassa parhaimmillaan jopa viikontarkkuus. 
Sellaista ominaisuutta eivät muut proksit kykene tarjoamaan. Ominaisuudesta on valtavasti etua, kun eri 
tieteenalojen edustajat kerääntyvät pyöreän pöydän ympärille selvittämään jotain luonnontapahtumaa. 
Maailman pisimmät vuodentarkat sarjat ovat yli 12000 vuoden pituisia.  

Kokonaan eri asia on, onko järkevää yhdistellä ilmiötä eri näkökulmista kuvaavia vuosilusto- ja muita 
prokseja, joita ovat esimerkiksi jäätikkö-, koralli-, simpukka-, sedimentti- ja tippukivikerrostumat. Siitä 
käydään välistä tiukkaakin keskustelua. 

Lisäksi vuosilustoihin solurakenteisiin taltioituu muun muassa hiilen ja hapen isotooppeja, joiden keskinäisiä 
suhteita selvittämällä pystytään tulkitsemaan vuodentarkasti holoseenin aikaista Maapallon 
ilmastohistoriaa. Mikä parasta, asioita tutkitaan luonnon kokemalla tavalla eli havaintoihin perustuen. Kun 
lisäksi tapahtumien ajankohta voidaan määrittää vuodentarkasti, päästään kiinni itse ilmiöön, joka voi olla 
vaikkapa kyseisen ajankohdan ilmastohistorian selvittäminen. Jokainen puu itse asiassa on luonnon 
ilmastoasema, joka tallentaa tietoa vuosituhansien ajalta. 

Niin se menee, kun tieteenalan menetelmiä heikosti tuntemattomat tahot alkavat leikkiä tietäväistä. 
Onneksi jo satavuotias tieteenala Dendrokronologia ei toimi heidän luulojensa varassa. 

Puut luonnon omina ilmastoasemina ovat lahjomattomia kasvuympäristönsä ja ilmastossa tapahtuvien 
muutosten rekisteröijiä. Kun puut ”puhuvat” ja menneisyyden arkistot avautuvat, se saattaa sisältää 
joillekin epämiellyttävää tietoa. Ehkä silloin asia on helpompi kieltää kuin myöntää. Itselle se voi kuitenkin 
merkitä riemukasta tieteellistä löytöä, joka kannustaa jaksamaan eteenpäin.  

302. KlimaKontroverse (Ei julkaistu 0520) 

Olen viime ajat tutkiskellut saksalaista ilmastorealismia, mm. sivuston http://www.klimakontroverse.de 
linkeistä käsin. Muutamia heidän ajatelmiaan. 

Jokainen, joka etsii todisteita ihmisen aiheuttamasta ilmastomuutoksesta IPCC: n ilmastoraporteissa, ei 
löydä sitä. 

Noin 1 500 sivulla (WGI) on paljon tekstiä, kaavioita ja lähteitä. Mutta tärkein asia puuttuu: todisteet 
ihmisille ilmastomuutoksen pääasiallisena syynä. Se on vain löysien todisteiden kokoelma, joka voi 
ehdottaa inhimillistä syytä - mutta ilman todisteita. 

Muut syyt voi enemmän tai vähemmän pyyhkäistä pöydän alle. Auringon rooli on kuvattu vain yhdestä 
näkökulmasta "amputoituna" ja luonnolliset ilmastovaihtelut "laiminlyötynä". 

Hyvää asiantuntevaa kritiikkiä asiantuntijaporukalta. Heiltäkin voisi kysellä syvän meren mittauksista 
(info@KlimaKontroverse.de).  

Syynä siihen, että kiinnostuin asiasta, ovat Schönwiesen tutkimukset ja holoseenimalli, jota hänkin on 
kehitellyt.  

https://drive.google.com/file/d/1bf0J1dgkpizJ9QgqrEaYWxmfgiAifE6g/view?fbclid=IwAR25u2Blejn4mGkeCL3A5XJVzEtQbSn2RgEcQhjKwyOPWoHcIviAWwPt-fg
https://drive.google.com/open?id=1vAaKtc3Xf-MNXN2HY5i_eTgy7v_3Ox0y
https://drive.google.com/file/d/17D1P6XHr95v620GXHl5C3j1IscijUErC/view
https://www.rd.fi/meid%C3%A4n-suomi-lehti
https://drive.google.com/file/d/1Iph2qWddlwr7DQaJhji_z3E0KUSGMuy5/view?fbclid=IwAR2pMbYlsBbdrvkfzI7YTpaPj7UMGe36ILjSdUY5YRJxLEetKW6pBcp4HME
https://twitter.com/ilmartim/status/1259135029944467456
https://twitter.com/ilmartim/status/1259135029944467456
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157434949932725/?comment_id=10157435029142725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157434949932725/?comment_id=10157435029142725
http://www.klimakontroverse.de/
mailto:info@KlimaKontroverse.de
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303. Ilmaston lämpeneminen ja alailmakehän hiilidioksidi (Vastavalkea 090520) 

Ilmasto on lämmennyt ja viilennyt luontaisesti 1-2 asteen haarukassa muutaman sadan vuoden jaksoissa 
viimeisten 7500 vuoden ajan. Jatkossakin on odotettavissa muutaman sadan vuoden pituisia pienen 
jääkauden ja keskiajan lämpökauden kaltaisia lämpötilavaihteluita. Lisäksi meillä Suomessa vaikuttavat 
ilmastoon erityisen voimakkaasti ±0,5 asteen haarukassa ja noin 65 vuoden jaksoissa tapahtuvat Pohjois-
Atlantin meriveden lämpötilavaihtelut (AMO). Myös IPCC-raporteissa todetaan tämä asia. Vaihteluiden 
alkulähteenä ovat Auringossa tapahtuvat sykliset vaihtelut.  

Jos ilmaston syklisyys – ja muutkin luonnontieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän tuntemat 
ilmastodynamiikkaan vaikuttavat tekijät - huomioidaan asianmukaisesti ilmastomalleissa, alailmakehän 
hiilidioksidille ei valitettavasti jää siinä asetelmassa tilastollisesti merkittävää vaikutusta. Näin ollen ihmisen 
aiheuttamaksi väitetylle ja hiilidioksidiin perustuvalle merkittävälle globaalille lämpenemiselle ei ole 
katetta. 

304. Politiikka ja epätiede (IF070520) 

Siltä ikävä kyllä näyttää. Luonnontieteellinen valtavirrasta poikkeava osaaminen on lähinnä painolasti 
poliittisessa päätöksenteossa ja tieteellisesti merkittävien virkojen haussa.  

Todellinen tiede kehittyy vain niiden ansiosta, jotka uskaltavat epäillä ja olla niin tarvittaessa eri mieltä 
poliittistieteellisen konsensuksen kanssa. Laaksoset ja vastaavat ovat oikein hyviä kandidaatteja 
pönkittämään epätieteellistä suuntaa edustavaa korttitaloa, joka on tieten tahtoen rakennettu YK:n 1992 
määrittelemän sekä sen yhdessä epärehellisten / taitamattomien tutkijoiden, poliitikkojen ja median kanssa 
tekohengittämän poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän varaan. 

305. Aurinko-planeetat-maa -ilmastosysteemi (SI2040 050520) 

Lisäys aiempaan kommenttiini: 

N-A Mörner ja muut editorit (2013). Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial 
impacts: erikoisnumero Auringon aktiivisuuden syistä. Suomennos alkusanoista: 

"Auringon aktiivisuus on syklinen ilmiö. Saatuamme uutta dataa ja tehtyämme uusia analyysejä 
tarkastelemme aiempaa teoriaa, jossa ilmastomme liikkeelle panevana voimana pidetään planeettojen ja 
Auringon yhteispeliä sekä auringon massan sisäisiä liikkeitä. 

Tämä raportti julkaistaan sarjassa "Pattern Recognition in Physics". Aihepiirinä on planeettojen, Maan ja 
Auringon vuorovaikutus käsiteltynä 12 erillisessä kirjoituksessa. Tarkastelu päättyy 19 tunnetun maa-
aurinkotutkijan yhteenvetoon. Heidän näkemyksensä mukaan auringon aktiivisuusvaihteluiden liikkeelle 
panevana voimana ovat planeettojen painovoima- ja inertiavaikutukset. Nämä tekijät nostavat vanhan 
hypoteesin vakaaksi teoriaksi, ehkäpä jopa uudeksi paradigmaksi." 

Teemaan liittyvät viitteet: 

N-A Mörner ym. 2013. Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial impacts. 

Lisätietoa Researchgate: 
  

Muuta aiheeseen liittyvää mielenkiintoista. 

306. Laaksosen horinat (Twitter 060520) 

Simo käyttää luonnontieteellisten periaatteiden mukaisesti vertaisarvioituja lähteitä ajatustensa tukena. 
Sen pohjalta on helppo keskustella. Mutta missä luuraavat omat vertaisarvioidut lähteesi? Voitko esittää 
mutusi lisäksi vertaisarvioidun viitteen viimeisen lauseesi tueksi? 

307. Miten ilmastovalheita kikkaillaan? (IF 010520) 

Yleiskommentti: tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, sillä luonnossa ilmiöt eivät aina etene 
vuodentarkasti, ja lisäksi ilmastolle tyypillinen kaoottisuus saattaa sotkea "hyviäkin suunnitelmia".  

Taas vedellään mutkia suoriksi globaalista ilmastosta kertovilla näennäistutkimuksilla, josta kouluesimerkki 
viitteessä 5. Nämä luontaisten ilmastovaihteluiden kieltämiseen pyrkivät tutkimukset kikkailevat neljällä 
asialla: 1) agendaan sopivilla aikajänteillä 2) erilaisista ilmiöistä kertovien proksien keskiarvoistamisella, 3) 
ei-vuodentarkkojen datojen keskiarvoistamisella, 4) eri puolilla maapalloa eri tahtiin etenevien 
paikallisilmastokehitysten keskiarvoistamisella ja 5) paikallisilmastoja kuvaavien instrumentaalimittausten 
keskiarvoistamiseen. Näiden lopputuloksena on usein vaakaviiva. Kun lisäksi päähän lätkäistään 
paikallisilmastoista kertovia instrumentaalimittausten keskiarvoja, on lopputuloksena lätkämaila. 

https://vastavalkea.fi/2020/03/13/marinin-matematiikalla/#comment-98950
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157426221717725/?comment_id=10157426504712725&reply_comment_id=10157427915352725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2759570084151827/?comment_id=2760735980701904&reply_comment_id=2775299839245518
https://drive.google.com/file/d/1iELkXJz177reDIsgTUoHgkBvDEuWI5Es/view?fbclid=IwAR2pSoRzwi7aifcRAmmGYSiadPZ-L0oaYUfcBwuVL-8VnYZ0bKfkfhjtsBQ
https://www.researchgate.net/publication/259873333_Pattern_in_solar_variability_their_planetary_origin_and_terrestrial_impacts#page=5
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1xAah1JC-FBrta_CEJLgJH3Q5kTUWSTWB%26fbclid%3DIwAR1Mq64jRK-qTOXt_mJDWvnqpZ6lFDOrEpRnqnC5ZTSXNwvSM7APVp7THEg&h=AT0rOtxex7apkv9UXxFaFvGEdrXM2qqSAfFwb7Dnam9yNJqi9z_avjaozUoBWnT5YnMHls_VnIKYntDJ1-03plRNznL8lQNErw5EhtLFcJjToGVY62lY3QbN1qWbLqkGKMeQ
https://twitter.com/ilmartim/status/1257539610667876352
https://twitter.com/ilmartim/status/1257539610667876352
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157408995122725/?comment_id=10157409104767725
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308. CET (IF 010520) 

Keski-Englannin lämpötilasarja (CET Central England Temperature) alkaa vuodesta 1695. Sitten mennään 
prokseilla. Minulta tulee kohtapuolin laajempi juttu lämpötilahistoriasta, joka on sangen vauhdikasta 
luettavaa. Mutta tässä aluksi CET-sarjasta. 

309. ”Millenniumlämpötilakäyrän pitkä taival” (Ei julkaistu 0120) 

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

Lambin tuhatvuotisen lämpötilasarjan lähtökohtana 1960-luvulla oli vuodesta 1695 alkava Keski-Englannin 
lämpötilasarja (CET Central England Temperature (viite 1)).  

Mielenkiintoista on, että yksinkertaistetussa versiossa vuonna 1982 käytettiin mukauttamista (adjustointia) 
perustellen sillä, että leudot talvet olisi aliarvioitu keskiajan lämpökaudella (viite 3). Lamb perusteli asiaa 
kasvitieteellisillä näkökohdilla sekä Etelä- ja Itä-Englannin viinitiloilta saadun kirjanpitotiedon perusteella. 
Tämä adjustoitu versio esiteltiin myös IPCC:n ensimmäisessä arviointiraportissa 1990, kuva 7.1c sivulla 202, 
"kaavio maapallon lämpötilan vaihteluista kolmessa aikaskaalassa". 

Mutta sitä edeltävän ajanjakson lämpötilakehitys keskiajan lämpökausineen ja pienine jääkausineenkin 
jouduttiin päättelemään ”perstuntumalla”. 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 
lämpötilakehitystä, sillä alue on vahvasti Golf-virran vaikutuspiirissä. YK julkaisi vuonna 1992 AGW-
pohjaisen ilmastonmuutosmääritelmän, jossa ilmaston lämpenemisen syyksi asetettiin ihmisen toiminta ja 
hiilidioksidi. Poliittinen päättäjä koki CET-lämpötilakäyrässä näkyvän keskiajan lämpökauden kiusallisena 
asiana, koska silloin sen aiheuttajana ei voinut olla hiilidioksidi (viite 2, s. 5 ja viite 4). Niinpä syklisestä 
menneisyydestä päätettiin hankkiutua kaikessa hiljaisuudessa eroon.  

Vanha vaihteleva ilmasto lakaistiin siis maton alle. Takinkääntö tehtiin ovelasti valitsemalla AGW-teoriaa 
palvelevat alati lämpenevät ilmastomallit, jotka siihen saakka olivat olleet lähinnä tutkijoiden 
sormiharjoitelmia. Ne olivat käteviä uudessa ilmastopolitiikassa, sillä niitä voitiin ihan itse ohjelmoida 
jatkuvasti lämpeneviksi prosesseiksi yhdessä kasvavan alailmakehän CO2-pitoisuuden kanssa. Tuolla 
tieteellisen huijaamisen polulla edelleenkin – valitettavasti – mennään.  

Viitteet:  

1. CET-sarja 

2. Steve McIntyre / CA: Where did IPCC 1990 Figure 7c Come From? 

3. Keski-Englannin CET-sarjan päätyminen ensimmäiseen IPCC:raporttiin 1990. 

4. Reasons for historical warming events? 

5. Lisää lätkämailottelijoita. 

310. Holoseenipäivitys mallia Fiorenza 2020 (Ei julkaistu 0120) 

Hiukan taustahahmotelmaa siitä, millaisista 
olosuhteista voisi olla kysymys (kuva). Ja aiempaa 
kirjoittelua teemaan sopien.  

 

 

 

 

311. Tosihaasteiden edessä? (SI2040 290420) 

Koronavirus on kouriintuntuvasti osoittanut sen, kuinka haavoittuvaiseen alustaan nykyinen 
hyvinvointijärjestelmämme perustuu. Ilmastoaktivistit ovat pyrkineet hyödyntämään tilannetta 
esittelemällä mielikuvia sitä, kuinka pandemia on vasta alkusoittoa sille, mitä kauheuksia ilmaston 
ihmisperäinen lämpeneminen tuo tullessaan. 

Kauheuksia odotellessa herää kysymys, toimivatko mielikuvaharjoitteet sellaisessa tilanteessa, jossa luonto 
päättääkin noudattaa ikiaikaista käsikirjoitustaan näytelmässä, jossa kylmyys ja nälkä saavat pääroolit. 
Osataanko ja tarvitseeko sellaiseen varautua? Mielestäni kyllä, jos mielii pysyä hengissä kriisitilanteessa. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157408995122725/?comment_id=10157409104767725
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_England_temperature
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2759570084151827/
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_England_temperature
https://drive.google.com/open?id=12eOWWgpqRT5tcYyYgV6p7xtRclqLmD6X
https://drive.google.com/open?id=1L6NM1wJRk3otRhX8bQJKwwOQeBZNla2G
https://climateaudit.org/2005/06/25/ipcc-1990-an-extended-excerpt/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/ei-todisteita-koko-maapallon-laajuisista-koherenteista-lampimista-ja-kylmista-ajanjaksoista-2000n-vuoden-perspektiivilla/#comment-3169502
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2509269582515213/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2759570084151827/?comment_id=2760735980701904&reply_comment_id=2775299839245518
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Tilanne on kuitenkin huolestuttava: monella meistä ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä vilu ja nälkä oikeasti 
tarkoittavat ja miten selvitä silloin, kun yhteiskunta ei pysty auttamaan. Onneksi siihen on tarjolla oheinen 
video, josta pääsee jyvälle asiasta.  

312. Driving Force (Ei julkaistu 0120) 

Ajatus siitä vahvistuu, että ilmaston vaihteluiden ja muutosten aiheuttajana on aurinko-, planeetta- ja 
avaruusilmastoperäinen monivivahteinen syklisyys (driving force), meriveden lämpötila, tulivuoritoiminta ja 
viiveet. Meriveden lämpötila + viiveet ovat avainmuuttuja sille, miten lämmöt jakautuvat 
ilmastodynamiikassa. Tulivuoret tekevät piikkejä lämpötilakehitykseen, mikä näkyy selkeästi vaikkapa 
Lilleårenin käyrissä. Tietysti voi olla muitakin tekijöitä, jotka aiheutuvat muutoksista mantereiden sijainnissa 
(vaikkapa jääjärvien purkautuminen 8200 vuotta siten.  

Se, kuinka paljon tulivuoritoiminta riippuu driving forcesta, on vielä tutkimaton juttu. Voihan siinäkin olla 
gravitaatiovoimista ja muista avaruusdynamiikkaan liittyvistä tekijöistä aiheutuvaa vuosikymmenienkin 
pituista syklisyyttä. Merivettä tulivuoret eivät kuitenkaan lämmittäne, joten niiden välinen korrelaatio 
lienee käytännössä merkityksetön.  

Meriveden lämpötilan rooli lämmönjaossa tietenkin on merkityksellinen. Driving force ei yksinään pysty 
lämmön paikallisjakoa hoitamaan eikä edes maapallon keskilämpötilaa viiveiden vuoksi.  

Pitkässä juoksussa tietysti Milankovic on tahtipuikossa.  

Paikallisilmastojen lämpötilamallit ovat ilmastodynamiikkaan liittyviä hienopiirteisempiä tuotteita, mitkä 
ovat vaikeampia hallittavia. 

Näillä eväillä lienee mahdollista mallintaa koko holoseeni-ilmastokin. Hiilidioksidille ei jää roolia tässä 
asetelmassa, mutta Milakovicille on tilaus! Toki voi olla muitakin varteenotettavia muuttujia, mutta tässä 
päällimmäisiä.  
 
Oma juttunsa on, kuinka paljon proksit (lustot, pystyvät tässä auttamaan.  

Tällä viestillä haluan rohkaista sinua jatkamaan työtäsi esittämiesi mallinnuksiesi pohjalta.  

Proksien ja instrumentaalimittausten kauhuskenaariot 

Yksittäiseen proksimuuttujaan kuten vuosiluston leveyteen (puun paksuuskasvuun) sisältyy niin monta 
tekijää, ettei siitä kannata yrittää tehdä kymmenyksen tarkkuudella mittaavaa lämpömittaria. Toki sitä 
voidaan sellaisena käyttää ja saada erilaisia lämpötilaestimaatteja aineistosta riippuen. Jos on mahdollista 
käyttää useampia prokseja, päästään vertailemaan tuloksia, ja joissain tapauksissa keskiarvoistamaankin 
niitä. Jos erilaisia prokseja yhdistellään, ollaan helposti tilanteessa, jossa ei tiedetä, mistä lopputulos kertoo. 
Siksi on parempi käyttää yhtä proksia kerrallaan, jolloin sen taustatekijöistä päästään usein hyvään 
käsitykseen. Kaikkein viheliäisin tapa on yhdistellä prokseja ja instrumentaalimittauksia keskenään. Se 
tarkoittaa kahden erilaisen havaintoympäristön ja mittaustarkkuudeltaan 
erilaisten muuttujien yhdistelyä. Ongelmana on myös se, että 
proksimuuttujan mittausarvo edustaa ekologisen mallin tuotosta, mutta 
lämpömittari pelkästään mittauspaikan lämpötilaotosta jollakin 
tarkkuudella. Jos lisätään useita proksimuuttujia samaan malliin, silloin 
on käytännössä laadittu ekosysteemien moninaisuutta edustava 
lukuarvo, jonka sisällöstä kukaan ei pysty sanomaan enää mitään. Jos 
tällaiseen asetelmaan vielä lisätään tuoreimpia 
instumentaalimittauskeskiarvoja, vakiotuloksena on puuta heinää 
edustava ylöspäin tai alaspäin osoittava lätkämaila.  

Skandinavian ilmastoon liittyvät proksitutkimukset antavat yleensä 
kesälämpötiloista saman tuloksen datoista tai menetelmistä riippumatta: 
vaihtelua on asteen haarukassa viimeisen vuosituhannen aikana. Niissä 
näkyy selkeä keskiajan lämpökausi ja pieni jääkausi.  

 
Sen kummempaan keskinäiseen vertailuun ei kannata ryhtyä, koska proksien ja erilaisten 
proksiyhdistelmien tulokset ovat suuntaa antavia. Jokainen proksi kertoo jonkin siivun ympärivuotisen 
kalenterin tapahtumasta. Niiden keskiarvoistaminen ei ole kovin mielekästä touhua, Prokseja käytetään 
apuna selvitettäessä jotain erityiskysymystä. Siinä työssä ne voivat olla varsin hyviä muun muassa 
vuodentarkkuutensa ansiosta.  

Kuva 9, s. 11  

Estimating the Contribution of The Industrial Revolution to 20th Century Warming 

313. Holoseenin lämpötilavaihtelut, heinäkuu (IF 180420) 

Metsänrajamännyn lustodatasta johdettua heinäkuun keskilämpötilan vaihtelua 30 vuoden 
tasoituksella. Äärivaihtelu parin asteen luokkaa.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157361145762725/?comment_id=10157361157882725&reply_comment_id=10157361543842725
https://lustialab.com/data/mil/MIL_WorkingPaper_SpecialEdition.pdf
http://climatelab.com.au/rebuttals/historical-temperature-reconstructions-and-estimating-the-contribution-of-the-industrial-revolution-to-20th-century-warming-a-response-to-criticism-of-abbot-and-marohasy-2017-as-published-in-geores/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157361145762725/?comment_id=10157361157882725&reply_comment_id=10157361507952725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157361145762725/?comment_id=10157361157882725&reply_comment_id=10157361507952725
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314. Holoseenin lämpötilavaihtelut (IF 180420) 

Parin asteen vaihtelut muutaman sadan vuoden aikajänteissä + aleneva trendi holoseenin 
aikana Pohjois-Skandinaviassa.  

315. Historiallinen proksidata (IF 160420) 

Historiallinen kirjoitettu ja muu ihmiskäden taltioima tieto on eräs proksitiedon laji. Se voi antaa arvokasta 
lisätietoa tutkimukselle esimerkiksi tulivuorenpurkausten analysoinnissa. Tietoa käytetään myös 
päätelmien tukena tieteellisissä julkaisuissa. 

Proksidatat.  

Lisää Jyrkin lehtileiketyöstä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta, ilmastohistorian tutkimuksesta ja 
tietolähteistä. 

316. Unohtaminen ja peittely CO2-ilmastomallien hyvinvoinnin takaajana (SI2040 160420) 

Hmm… Todellakin: kuplassa on helppoa elää. Ikävistä asioista pääsee eroon, kun panee ne piiloon eikä 
vaivaa niillä sen koommin päätään. 

Sanomassasi on enemmänkin viisautta, sillä unohtaminen ja peitteleminen ovat keinoja saada poliittista 
ilmastonmuutosmääritelmää toteuttavat hiilidioksidivetoiset mallit voimaan hyvin. Näin ollen esimerkiksi 
ilmaston syklisyys ilmiönä jopa halutaan kieltää, koska se muutoin häiritsee pahasti hiilidioksidille varattua 
ylivertaista asemaa ”virallisissa” ilmastomalleissa. 

Jos syklit huomioidaan malleissa, käy helposti niin, ettei hiilidioksidille ole enää sijaa majatalossa, toisin 
sanoen se tipahtaa pois tilastollisesti ei-merkitsevänä selittävänä muuttujana. Esimerkiksi pienestä 
jääkaudesta toipuminen on nostanut globaalia lämpötilaa yli puolella asteella, mahdollisesti enemmänkin. 
Nythän tämä osa lämpenemisestä on luettu virheellisesti hiilidioksidin piikkiin.  

Hyviä keinoja päästä eroon syklisyydestä on siis joko 1) ”unohtaa” erilaiset lämpö- ja kylmäjaksot tai 
tasoittaa ne pois ”kikkakolmonen”-keinovalikoimalla, jolloin co2-pohjaisia ilmastomalleja piinaava ongelma 
poistuu.  

Ken niksit tietää, se on helppoa kuin heinänteko! :) 

Katso myös ”AGW:n synty”.  

317. IPCC:n kahdet kasvot ja NIPCC (Ei julkaistu) 

Hmm… Todellakin: kuplassa on helppoa elää. Ikävistä asioista pääsee eroon, kun panee ne piiloon eikä 
vaivaa niillä enää sen jälkeen päätään. Samaa koskee myös ilmaston syklisyyttä: sen kieltäminen pelastaa 
hiilidioksidin aseman ilmastomalleissa. Jos syklit huomioidaan malleissa, käy helposti niin, ettei 
hiilidioksidille ole enää sijaa majatalossa eli hiilidioksidi tippuu pois mallista ei-merkitsevänä selittävänä 
muuttujana. . Esimerkiksi pienestä jääkaudesta toipuminen on nostanut globaalia lämpötilaa yli puolella 
asteella, mahdollisesti enemmänkin. 

318. IPCC:n kahdet kasvot ja NIPCC (Ei julkaistu) 

IPCC:n tieteelliset raportit ovat asiallista luettavaa, mutta niistä tehnyt yhteenvedot (SPM Summary for 
Policy Makers) sisältävä kyseenalaisia väittämiä. Erikoista on, että raportissa käytetään ihka oman 
tapahtumien todennäköisyysluokittelua kuten ”It is extremely likely that human influence has been the 
dominant cause of the observed warming since the mid-20th century" eli on äärimmäisen todennäköistä, 
että ihminen on aiheuttanut ilmaston lämpenemisen 1950-luvun jälkeen. Voikohan tuota enempää olla 
enää mahdollista? 😊 

SPM yhteenvetoraportista:  

Onneksi SPM:n vastapainona on NIPCC-raportti, jossa kumotaan SPM:n väittämiä. Hienoa, että siitä on 
tehty suomennos. Painettuna sitä voi ostaa Ilmastofoorumin verkkokaupasta. 

319. Ilmastofoorumi, IPCC, Rigatelli ja MOT (Ei julkaistu) 

Surullista, että ilmasto valjastettiin MOT-ohjelmassa politiikanteon välineeksi. Olisihan se olluthienoa, jos 
ohjelma olisi esitellyt asiallisesti Ilmastofoorumin toimintaa Simon johdatuksella ja luonnontieteellisen 
määritelmään perustuen. Hyvänä lähtökohtana olisi ollut IPCC:n tieteelliset raportit, joissa niin ikään 
noudatetaan luonnontieteellistä tulkintaa. Niistä laaditut lyhennelmät (SPM Summary for Policy Makers) 
sen sijaan ovat kirsikkapoiminnalla laadittuja epätieteellistä ja poliittisia pamfletteja, joissa todistellaan 
poliittista ja epätieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää soveltavan ilmastonmuutosmääritelmän pohjalta.  

On suuri vääryys maailmaa kohtaan, että SPM-raportit toimivat maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan 
perustana. Surullista on myös se, että MOT-ohjelman haastattelija sortui samaan virheeseen, kun ei 
ilmeisestikään tiedä (tai ei halua tietää) IPCC-raporttien tieteellisestä ja poliittisesta maailmasta.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157361145762725/?comment_id=10157361157882725&reply_comment_id=10157361482527725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157349226467725/?comment_id=10157352315572725&reply_comment_id=10157355072217725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157349226467725/?comment_id=10157352315572725&reply_comment_id=10157355072217725
https://www.ncei.noaa.gov/news/what-are-proxy-data
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2696456733796496/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2696456733796496/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2727803843995118/?comment_id=2729000173875485&reply_comment_id=2731021983673304
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2712789828829853/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf
http://www.ilmastofoorumi.fi/wp-content/uploads/2013/09/ccr-ii-fysikaalinen-tiede-yhteenveto-paattajille.pdf
https://holvi.com/shop/ilmastofoorumi/
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Toimittaja, paitsi että kyseenalaisti asiantuntemuksensa ja ammattitaitonsa haastattelussa ja sen 
muokkaamisessa, sai myös tiukan palautteen katselijoilta. Ironista, että vaikka toimittajan tarkoituksena oli 
nolata Simo ja Ilmastofoorumi ry, se kääntyikin toisinpäin, jonka seurauksena yhdistys sai runsaasti 
myönteistä palautetta ja toivottavasti jatkossakin paljon uusia jäseniä.  

Erityismainintana haluan tuoda esiin Mika Salmen kirjoituksen Vastavalkeassa MOT-ohjelman 
aikaansaamista jälkivaikutelmista.  

320. ”Äly”ministeri Mikkonen: “Ilmastonmuutos ei ole kadonnut eikä peruutettu” (YLE 030420) 

Juuri näin. Nykyilmastossa ei todellakaan ole mitään poikkeavaa verrattuna holoseenin 11500-vuotiseen 
jatkumoon: luontaisilla sykleillä mennään edelleenkin. Pienestä jääkaudesta on toivuttu, minkä ansiosta 
ilmaston on lämmennyt vajaalla asteella. Nyt ollaan siis normaali-ilmastossa. Siihen kuuluu myös pienet 
lämpöhuiput, joista viimeisin on ohitettu ja nyt mennään kylmempää muutaman vuosikymmenen kestävää 
jaksoa kohti. Holoseenin ilmastohistoria kertoo, että sen jälkeen on vuorossa noin 1000 vuoden välein 
tapahtuva keskiajan lämpökauden kaltainen 100 - 300 vuoden lämpeneminen. Välillä tulee hiukan 
viileämpää muutamaksi kymmeneksi vuodeksi 60-95 -vuotiseen syklisyyteen perustuen. Näille aurinko-
avaruusperäisille syklisyysilmiöille ihminen ei voi yhtään mitään.  

Tieteellisen tiedon ja osaamisen korvaaminen luuloilla johtaa tyhmyyden tiivistymiseen. Suomen nykyinen 
hallitus edustaa tyhmyyttä ja tietämättömyyttä ilmastoasioissa. Voi vain ihmetellä tätä surullista 
keskiaikaista pimeyttä.  

321. Taalaksen jalanjälki (SI2040 150420) 

Liekö kyse siitä, että Taalaksen jalanjälki näkyy vahvana laitoksen tutkimuspoliittisessa suuntauksessa, jossa 
ilmaston on pakko lämmetä hiilidioksidin nousun tahdissa ilman viilenemismahdollisuutta. Kun näin 
ajatellaan "mutkat suoriksi", ei tarvitse huolehtia muusta kuin keinovalikoimasta datojen justeeraamiseksi 
alati lämpeneviin malleihin istuviksi. Ja valikoimaahan löytyy kuten voimme lukea vaikkapa Mörnerin 
koosteesta.  

322. Pyörivät kiintolevyt (IF 120420) 

Heh, pyörivät kiintolevyt ... mikä oivallus! Ja tosi on, että niissä on paljon 
tietoa. 

Kiitos tarkennuksesta. Epäjohdonmukaisuudet etenevät aasinsiltoja pitkin ja 
tekevä huikeita ilmassa leijuvia pilvilinnoja. Siellä sfääreissä asuu myös 
virallinen ilmastotiede! :) 

323. Lustotutkimus ja viisastuminen (IF 120420) 

Tykkään sanoista epävarmuus ja epäjohdonmukaisuus! Kun niitä 
ahkerasti poistelee datoistaan ja analyyseistään, ainakin itse, ja 
mahdollisesti tiedekin viisastuu!    

Puut taltioivat paljon tietoa ympäristöstään, mikä voi tehdä 
yksittäisen tekijän kuten lämpötilasignaalin esiin saamisen 
kohinasta haastavaksi. Lustoaineistojen pitää olla laadukkaita ja 
toistoja riittävästi pyrittäessä hyvään lopputulokseen. Lisäksi 
pitäisi hallita jonkin verran tilastotiedettä ja grafiikkaa. 
Luotettavien lustosarjojen laadinnan kyllä oppii, mutta se vaatii 
asian harrastusta. Hyvä opettaja tietysti nopeuttaa oppimista.  

Pari tekstiä johdannoksi lustotutkimuksen ihmeelliseen 
maailmaan: 

Ilmaston muutokset ja niiden syyt puulustojen ja muiden proksitietojen pohjalta (laajempi versio): 

MOT, Jamal, RCS ja lustotutkimuksen ilmastotulkinnat. 

324. Holoseenihengessä (Twitter 120420) 

Mitä nyt vähän "pilvilinnoissa" leijailevat, kun mittaukset eivät millään tahdo pysyä mukana. :) Puulustot 
sen sijaan ovat "holoseenihengessä" aika hyvin pitäneet kutinsa. Kaipa jatkossakin edetään vihreän 
pisteviivan viitoittamalla tiellä, ainakin pohjoisessa ... 

325. Metsänrajan liikkeet (Ei julkaistu) 

@ilmartim ─>@MVirtanen @AriJLaaksonen and 15 others 

https://vastavalkea.fi/2020/04/14/yle-ja-ilmastoepailyn-kylvajat/?fbclid=IwAR2nEzO4PXhJpYDgyMR3vvbAgCfThXtnp91cLjBdCL5gnN_AfNiK5ZYcUCQ
https://yle.fi/uutiset/3-11287919
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2727803843995118/?comment_id=2727828280659341&reply_comment_id=2727930543982448
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157341877217725/?comment_id=10157341984177725&reply_comment_id=10157343065767725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157341877217725/?comment_id=10157341984177725&reply_comment_id=10157342505702725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157341877217725/?comment_id=10157341984177725&reply_comment_id=10157342505702725
https://lustialab.com/data/mil/mil12.pdf
https://lustialab.com/Lustia/ClimateFromTreeRings.htm
https://twitter.com/ilmartim/status/1249283878713466880
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Männyn metsänraja vaeltaa ilmastotrendien tahdissa viiveellisesti. Männyn uudistumisen kynnysarvona on 
12,2 asteen keskilämpötila heinäkuussa. Alueilla, joilla mänty ei ole kasvanut vuosituhansiin, on tällä 
hetkellä jopa vain 9,5 astetta. Kuvat 108-115.  

326. Lämpötiladatan manipuloinnista (SI2040 050420) 

Datan manipuloinnista. On tämä touhu niin järjetöntä väärentämistä, ettei ihme, vaikka taustalla olisi 
meneillään laajempia suunnitelmia ihmisten alistamiseksi tiukemman seulan alle. Meidän osaltamme EU-
paimentaminen taitaa olla vasta alkusoittoa! 

Kannattaa vilkuilla Myytinkertojien jaksoa "Jacob Nordangård - Rockefeller funding in Climate Change - 
Controlling the Game" 

327. Staffanin jutun käännöksestäni (SI2040 090420) 

Kuulostaa hyvältä, että olet vahvasti kiinni projekteissasi! Tämä on juuri sitä yhteistoimintaa, joka vie asioita 
eteenpäin. 

Pidin Staffanin juttua niin mielenkiintoisena, että 37-sivuisen dokumentin läpikäyntiin ja suomentamiseen 
vierähti koko viime viikonloppu. Joitakin kielikukkasia pitäisi vielä siistiä. Kävin samalla myös koko joukon 
linkkejä läpi 

Suomennoksen tein siksi, että mahdollisimman moni pääsisi tutustumaan ilmastomittausten jatkuvasti 
manipuloituvaan maailmaan.  

Staffanilla on muitakin hyviä juttuja. Pitää itsekin tutustua niihin paremmin, kun on paremmin aikaa.  

Tässä käännös vielä uudelleen. 

328. AGW:n synty (SI2040 070420) 

Ilmastokeskustelu tuntuu välistä 
samalta kuin koiralla pyöriessään 
ympyrää kun ajaa häntäänsä takaa. 
John Cookin huijaustutkimus siitä, että 
97 prosenttia asiantuntijoista uskoo 
ilmastonmuutoksen olevan ihmisen 
aiheuttama, näyttää edelleenkin voivan 
hyvin. Propagandakoneisto jaksaa 
jauhaa loputtomiin moneen kertaan 
paljastettua huijausta. Mutta ei se 
mitään, tuon ärsykkeen ansiosta 
innostuin taas hiukan kirjoittelemaan. 
Toisena motivaattorina on myös MOT-
ohjelman kaikkien aikojen rimanalitus 
koottuine valheineen. Tällä kertaa tarkastelen AGW:tä, joka varttui yhdessä pienestä jääkaudesta 
toipumisen kanssa. :).  

----  

Hämmentävää huomata, miten Cookin karkean luokan huijaus on tepsinyt ilmastoasioista vähemmän 
tietäviin ihmisiin. Sama meininki tuntuu koskevan myös ilmaston lämpenemiskeskustelua. 

Jälkimmäisessä ongelmana on ihmisten vajavainen aikaperspektiivikäsitys, mikä vaikeuttaa oleellisesti 
ilmaston luontaisten vaihteluiden merkityksen ymmärtämistä holoseenin 11500 vuoden aikana. Jos katsoo 
ilmastoa taaksepäin esimerkiksi vain viimeisen satavuotisjakson verran, on mahdotonta muodostaa 
käsitystä nykyilmaston vaihteluiden normaaliudesta tai poikkeavuudesta holoseeni-ilmaston 11500-
vuotisessa mittapuussa. Tämän tiedon heikko hallinta on ollut kovin monen ilmastotutkimuksen 
kompastuskivi. 

Jos on tilaisuus tarkastella esimerkiksi viimeisen tuhatvuotisjakson ilmastoa, päästään näkemään ainakin 
joitakin piirteitä ja ymmärtämään, että ilmasto on tuona aikana vaihdellut luontaisesti asteen parin 
haarukassa muutaman sadan vuoden jaksoissa tarkasteltuna. Keskiajan lämpökausi ja pikku jääkausi ovat 
hyviä esimerkkejä lämpimämmästä ja viileämmästä ilmastojaksosta. Ilmaston arvioidaan lämmenneen 
pienen jääkauden jälkeen vajaalla asteella, jolloin päästiin keskimääräiseen ilmastoon. Se, mitä on 
tapahtumassa seuraavaksi, on mielenkiintoinen kysymys. Jos katsellaan luontaisia syklejä (kuva), voisi 
seuraava lämpökausikin jo olla lähestymässä muutaman sadan vuoden sisällä. Utelias tietysti kysyy samaan 
hengenvetoon, mikä on ihmisen tai hiilidioksidin rooli tässä asetelmassa, kun luontainen vaihtelu näyttäisi 
selittävän valtaosan lämpötilavaihtelusta. Pitkässä juoksussa edetään vähin erin kohti seuraavaa jääkautta 
(kuva). Hmm… Kysymys toki on niin paha, että mieluummin unohdetaan menneisyys ja siirretään 
nollakohta esiteollisen ajan (1720-1800) loppupäähän, jolloin alailmakehän CO2-käyrä alkoi nousta. Näin 
saatiin hiilidioksidipitoisuuden nousu ja pienen jääkauden jälkeinen luontainen lämpeneminen kulkemaan 
yhtä matkaa. Samalla vältyttiin näkemästä ”ikävä totuus” eli pientä jääkautta edeltävä keskiajan 

https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-lIyAMNR6U
https://www.youtube.com/watch?v=Y-lIyAMNR6U
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/?comment_id=2708530675922435&reply_comment_id=2716789835096519
https://drive.google.com/open?id=12aRXop4MRBYEkzEeeaBmTiSb4Va_rwsX
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2712789828829853/
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lämpökausi. Liimaamalla alkupiste soppevaan kohtaan saatiin tehdyksi näyttävät ”cookit” ilmaston 
hiilidioksidikytkentäisessä lämpenemisessä. 

Mikä ihmeellisintä, saman tien perustettiin tämän näennäisriippuvuuden päälle ihmisperäinen 
ilmastonmuutos AGW, jonka kirkkaimpana tähtenä siis on hiilidioksidi. YK jopa määritteli sen 1992 poliittisia 
tarkoitusperiään varten. Hyvällä markkinoinnilla se upposi mediaan ja poliitikoihin ja osaan tutkijoistakin, 
joilla syystä tai toisesta oli mielessään muuta kuin kunnianhimoinen tieteellinen tutkimus. Onni 
onnettomuudessa, että sentään IPCC otti aikoinaan käyttöön kaiken kattavan luonnontieteellisen 
ilmastonmuutosmääritelmän, jota se edelleenkin käyttää (linkki). On toivottavaa, että datojen asiattomasta 
muokkaamisesta (väärentämisestä) päästäisiin tutkijoiden kasvavan ryhtiliikkeen myötä vähitellen eroon.  

Tutustuttavaa:  

Poliittisen” ja luonnontieteellisen ilmastonmuutoksen määritelmät.  

Onko ilmasto lämmennyt? 

Puulustojen kertomaa ilmastosta 

 

329. Kootut selitykset (SI2040 060420) 

Eivät pahemmin selittele muutoin kuin lausumalla taikasanan "homogenisointi". Kaipa se on niin, että 
alailmakehän hiilidioksidipitoisuus ilmaston lämmittäjänä on nostettu alttarille jumalolioksi, jota kaikkien 
pitää kumartaa ja kunnioittaa - maksoi mitä maksoi. 

---  

Outoutta riittää; Staffanin kommentteja (poimintoja käännöksestäni): 

--- 

- s. 7: Siksi ei sinänsä ole yllättävää, että kriittiset äänenpainot kyseenalaistavat muokkauksia. Sekään ei ole 
perin outoa, jos niitä joskus epäillään huijauksiksi. Niin on varsinkin silloin, kun riippumaton 
laadunvarmistus puuttuu; on vain NOAAn ja NASAn arvovaltaan vetoava vakuuttelu siitä, että he todella 
”valvovat prosessia huolellisesti". 

--- 

s. 8: Muokkausten määrä on lisääntynyt dramaattisesti viime vuosikymmeninä (kuva) 

--- 

S. 13: ”Ennen homogenointia Darwinin lämpötilat laskivat 0,7 astetta vuosisataa kohti, mutta 
homogenisoinnin jälkeen ne lämpenivät 1,2 astetta vuosisataa kohti. Ja heidän tekemänsä muokkaus oli yli 
kaksi astetta vuosisataa kohti ... kun nuo kaverit "muokkaavat", he eivät kerro siitä. Lisäksi muokkaus 
erikoinen: se etenee ensin asteittain ja kohoaa sitten suurpiiretisesti pysähtyäkseen 2,4 asteeseen. ... " 

--- 

s. 19: Pitäisikö meidän todella uskoa, että nämä muokkaukset aiheutuvat ilmastoasemien siirtämisestä tai 
mittarilukemien rekisteröintiaikojen vaihdosten vuoksi? 

--- 

s. 21: Britit, yleensä armeijan meteorologit, ovat tehneet sekä Australiassa että Egyptissä 
ilmastohistoriallisia mittauksia. Pitäisikö meidän todella uskoa, että tekniikan muutos ja datojen puutteet 
olisivat aiheuttaneet perustellusti näin paljon muutostarvetta? Vai näkyykö niissä malli, jossa muutokset 
näyttävät tapahtuvan muista laittomista syistä? 

Jätän retorisesti kysymyksen sinulle lukijana vastaamiseksi. 

--- 

s. 23: En ymmärrä, kuinka perustella nämä dramaattiset muutokset kuvatuilla kolmella virallisella 
muokkauksella. 

--- 

s. 24: Joten sitä on jatkunut, kunnes koko ilmastouhka saatiin luoduksi: 

--- 

s. 30. Koska ilmaston lämpenemispaussi jatkui vuodesta toiseen, siitä tuli kuitenkin ongelma, joka oli 
poistettava. 

s. 31. Mutta ei edes ajatus siitä, että ilmaston lämpeneminen on voisi olla osa luontaista syklisyyttä, tullut 
kyseeseen. Kukaan ei ollut kiinnostunut edes kokeilemaan hypoteesia, joka ”pelastaisi” ihmiskunnan ihan 
itsestään ilmastonkatastrofista. 

https://lustialab.com/data/pdf/climatechange.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/onko_ilmasto_lammennyt.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/?comment_id=2710631729045663&reply_comment_id=2710698295705673


83 
 

--- 

s. 34: Muokkauksen tuloksena aiemmin dokumentoitu melko maltillinen lämpeneminen on nyt tullut 

jyrkemmäksi, mikä vastaa paremmin maapallon mittauksia ja YK:n ennusteita. 

--- 

s. 35: On vaikea välttää epäilyksiä, että NOAAn, NASA-GISSin ja YK:n ilmastoalarmistit ovat painostaneet 
RSS-tutkijoita muokkaamaan ilmastodatojaan. Roy Spencer, joka yhdessä John Christyn kanssa johtaa 
UAH:n tutkimusryhmää, ennusti tapahtuneen, samoin kuin RSS julkaisee nopeasti uudet tuloksensa ilman, 
että UAH-ryhmä tarkistaa niitä. 

330. Olkiukko Simo (Twitter 060420) 

Mauri Timonen @ilmartim @SaraRigatelli @Markus92162146 and 5 others 

Ruohon sanoma välittyi kyllä, mutta halventavalla tavalla. Teit hänestä olkiukon. Hävettää puolestasi ja Ylen 
puolesta. Surettaa katsoa MOT-ohjelman nykyistä alennustilaa. Suosittelen katsomaan Myytinkertojien 
"Onko tutkiva journalismi kuollut?" 

331. Varoittava kouluesimerkki (IF 060420) 

Ohjelma on varoittava kouluesimerkki siitä, että jos ei hallitse teemaansa, ei kannata lähteä tekemään 
juttuakaan. Toimittajan kieroutuneisiin luuloihin ja virheellisiin käsityksiin perustuva juttu on irvikuva siitä, 
mitä ohjelma olisi voinut olla sisällöltään. Toimittajan kannattaa ottaa hattu kauniisti käteen ja istahtaa 
koulunpenkille katsomaan Myytinkertojat-ohjelman palaute otsikolla "Onko tutkiva journalismi kuollut? 
Simo Ruoho & MOT haastattelu".  

332. Alarmistit ”homogenisoivat” satelliittidatankin! (SI2040 060420) 

Kiitos! Kyllä se tietopaketilta minunkin silmissäni vaikuttaa. Viikonloppuhan siinä vierähti Google-
tankerokäännöstä siivotessani ja sisältöä ihmetellessäni. Jos jotain korjattavaa käännöksessäni löytyy, 
ilmineeratkaa!  

Aika pysäyttävää dokumenttia tuli Staffanilta. Hän on oiva esimerkki kriittisesti omilla aivoillaan 
ajattelevasta ilmastorealistista, joka osaa katsoa kokonaisvaltaisesti asioita.  

Toki hänelläkin voi olla väärinymmärryksiä tulkinnoissaan, kenelläpä ei. Keskeinen sanoma hänen 
koosteessaan on, että vaikutusvaltaiset alarmistipiirit pyrkivät kaiken maailman vippaskonsteilla 
manipuloimaan syklisen ilmaston trendimäiseksi hiilidioksidikäyrän näköiseksi esitykseksi.  

- - - 

Hiukan lisää teemasta. Kuten olin jo odottanutkin, satelliittidataa ollaan "homogenisoimassa" alarmistiseen 
ruotuun RSS-tutkijoita painostamalla. Satelliittidatan lämpötilamallinnusta ansiokkaasti tehneet Christy ja 
Spencer Alabaman yliopiston UAH-ryhmässä ovat joutuneet tutkimuksiaan puolustaessaan 
taistelutilanteeseen ja samalla jopa sivurooliin oikeiden UAH-sarjojensa kanssa.  

Spencerin selontekoa aiheesta.  

Spencer em. jutussaan: "”…UAH-dataamme pidetään nykyään ”outlier”-sarjana satelliittidatojen joukossa 
(mukaan lukien RSS, NOAA ja Washington University), koska ilmasto on lämmennyt sarjamme mukaan 
vähiten vuoden 1979 jälkeen." 

Syynä eroon on se, että Christy & Spencer käyttää UAH-sarjassaan laadukasta NOAA−15 -dataa (kuva), 
mutta muut aiempaa virheelliseksi tiedettyä NOAA−14 -dataa. Miksi käyttävät? Koska se antaa enemmän 
ilmaston lämpenemistä! Hoh-hoijaa, missä rehellisyys? ...  

Oheinen kuva kertoo, että Spencerin käyttämä uusi NOAA−15 -UAH-data on parhaiten yhteensopiva 
luotettavina pidettyjen radioluotainmittausten kanssa. Tosin niitäkin on alettu rukkaamaan … 

Alailmakehän hiilidioksidipitoisuus ilmaston lämmittäjänä on nostettu alttarille jumalolioksi, jota kaikkien 
pitää kumartaa - maksoi mitä maksoi. Surullista pseudotieteilyä. 

333. Viritetyt lämpöpiikit (SI240 050420) 

Vaikka aika paljon tiedänkin, oli avartavaa tutustua Mörnerin kriittiseen tuotantoon. Hienoa, että on 
ottanut tarkasteluunsa myös tanskalaistutkijoiden Lansner ja Pedersen (2018) merenpuoleiset ja 
merensuojaiset näkökulmat. 

Koska vaikutusvaltaiset ilmastoalarmistit näyttävät jo saastuttaneen luotettavina pidetyt RSS-
satelliittimittauksetkin, on selvää, että kaikki mahdolliset kikkakolmoset tullaan käyttämään hyväksi, jotta 
normaalisti (syklisesti) vaihtelevat lämpötilat saataisiin näyttämään nousujohteiselta trendiltä 
yhdenmukaisesti hiilidioksidikäyrän nousun kanssa. 

https://twitter.com/ilmartim/status/1247203030833025028
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157322135367725/?comment_id=10157322319297725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/?comment_id=2709377499171086&reply_comment_id=2709665775808925
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/?comment_id=2709377499171086&reply_comment_id=2709665775808925
http://www.drroyspencer.com/2019/04/uah-rss-noaa-uw-which-satellite-dataset-should-we-believe/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/?comment_id=2708530675922435&reply_comment_id=2708619939246842


84 
 

Niinpä on varsin mahdollista, että kikkakolmosten joukosta löytyy runsaasti myös viime vuosien viritettyjä 
lämpöpiikkejä.  

334. Staffan Mörner (SI2040 050420) 

Törmäsin sattumoisin ruotsalaisen Staffan Mörnerin Klimatforum-sivustoon. Liekö sukua kuuluisalle Nils-
Axelille, en tiedä, mutta tosi hyvin hän kritisoi ilmastomittaushärdelliä.  

Suomensin malliksi yhden hänen schöforumilla olevista jutuistaan. Kun jaksaa kahlata liki 40-sivuisen 
dokumentin, voi olla, että ovat leuat loksahdelleet melkein sijoiltaan, sillä niin ihmeellinen on adjustointien 
eli muokkausten maailma! :) Käännökseni viimeisiä lauseita on satelliittimittausten muokkauksia koskien: 
"On vaikea välttää epäilyksiä, että NOAAn, NASA-GISSin ja YK:n ilmastoalarmistit ovat painostaneet RSS-
tutkijoita muokkaamaan ilmastodatojaan. Roy Spencer, joka yhdessä John Christyn kanssa johtaa UAH:n 
tutkimusryhmää, ennusti tapahtuneen, samoin kuin RSS julkaisee nopeasti uudet tuloksensa ilman, että 
UAH-ryhmä tarkistaa niitä."  

Kannattaa selailla muitakin Staffanin terävästi ja asiantuntevasti kirjoitettuja analyysejä. Kieli on ruotsi, 
mutta ymmärrystään voi niin haluttaessa avittaa google-kääntäjällä.  

335. Lämmintä Suomessa ja Atlannin extra lämpö (SI2040 050420) 

Koronasta huolimatta ilmoja pitelee. Eelis Pulkkinen vihjaa Atlantin 0,6 asteen ylimääräiseen lämpöön, joka 
edelleen pitää Suomen säätä normaalia lämpimämpänä.  

Tässä yhteydessä hyvä myös vilkaista tanskalaistutkijoiden mietteitä: kuva 2 kertoo, että ainakin luoteisosa 
Lapista kuuluu mertensuojaiseen OAS-ryhmään ja muu osa Suomea mertenpuoleiseen OAA-ryhmään. 
Selittäisikö se eroja keleissä?  

Muutenkin kannattaa tutustua tankalaistutkijoiden käänteentekeviin havaintoihin eri puolilla maailmaa. 
Viittaus julkaisuun löytyy kuvasarjan alusta. 

Ohessa Eeliksen kokoamaa virallista sääennustetta tulevalle kuukaudelle. 

336. Isompien tahojen alarmit, yhteenvetoa (SI2040 030420) 

Hyvä historiankatsaus! Liekö niin, että ihminen on aina jostain isomman tahon kehittelemästä alarmista 
huolestunut. Moni kauhukuva on jäänyt suutariksi, kiitos myös tekniikan kehittymisen. Erikoista ja 
myönteistä, että sodanuhkasta ei olla erityisen huolissaan vaikka sotapesäkkeitä on jatkuvasti siellä sun 
täällä meneillään.  

Tekniikka kehittyy jatkossakin, enkä ihmettelisi, jos vaikkapa Shavininkin tulevaisuuden maalaukset 
toteutuisivat.  

337. Kulutusjuhlat ja panikointi (SI2040 020420) 

"... eivät kuulemma liity mihinkään mitenkään" 

Kaikkea ei lasketa, jos oma etu niin vaatii!   

Tokihan itsekin olemme kulutusmaailman "uhreja". Mutta haitanneeko kuitenkaan, sillä samalla kun 
kulutamme, turvaamme elinkeinon harjoittajien leipää.  

Aikakaudet ovat erilaisia ja tekniikka kehittyy. Kuka esimerkiksi enää tarvitsee "oikeaa" kameraa, kun 
kännykkäkamerat hoitavat peruskäyttäjän tarpeet jne. Sitä emme kuitenkaan tiedä, mitä huominen tuo 
teknisesti tullessaan. Radikaalit innovaatiot saattavat hetkessä muuttaa perusasetelman. Mutta sen 
tiedämme, että uusi sukupolvi toimii sen tiedon varassa, mitä heille on opetettu / pakkosyötetty. 

Tärkeää jatkon kannalta on, että opimme kierrättämään oikein ja valmistusprosessit kehittyvät ympäristöä 
vähemmän kuormittaviksi. Ympäristö korjautuu siinä ohessa.  

Panikoiminen ei ole ratkaisu. Sillä aiheutetaan vain lisää paniikkia ja tehdään sekä tehottomia että kalliita 
ratkaisuja. Hyvänä esimerkkinä tuhansien miljardien syytäminen hiilidioksidiaaveen jahtaamiseen. Sopii 
toivoa, että seuraava viileneminen ja kehittyvä energiantuotantotekniikka viheltävät pelin poikki. 

"Sisäsiisteyteen" opettaminen on hyvä juttu. Mutta se ei saisi olla epärehellisyyteen ja huijaamiseen 
perustuvaa. 

338. Kivikautta kohti (SI2040 020420) 

Propaganda saadaan taotuksi ihmisten mieliin, kun sitä toistetaan loputtomasti, loputtomasti, loputtomasti 
... 

Ja kun propaganda syötetään jo äidinmaidossa, nothing to be done (ei mitään tehtävissä).  

Säälittää näiden nuorempien tulevaisuuden puolesta, sillä heidät on kasvatettu manipulointiherkiksi. 
Tarvitaan vain enää uusi hullu johtaja, joka käynnistää 80 vuoden takaisen järjettömyyden tai vastaavan, 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2708370289271807/?comment_id=2708530675922435&reply_comment_id=2708619939246842
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2705333859575450/
https://drive.google.com/open?id=1pdpQX4IhBKgmOOrho0ds-Q0sSAh_Bre7
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2701268016648701/?comment_id=2703301139778722&reply_comment_id=2703413926434110
https://www.facebook.com/matimon1/posts/2978831092139364
https://www.facebook.com/matimon1/posts/2978831092139364
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2701268016648701/?comment_id=2701328643309305&reply_comment_id=2701410526634450
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2701268016648701/?comment_id=2701279426647560&reply_comment_id=2701303399978496
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joka voi olla esimerkiksi ihmiskunnan kurittaminen kivikautisiin olosuhteisiin. Sekin olisi eräänlainen 
ihmiskunnan murha, koska vain älykkäimmät, voimakkaimmat ja kestävimmät jäävät henkiin.  

339. Lasten aivopesu (SI2040 020420) 

Tiede on joutunut antamaan tilaa luuloille, uskomuksille, politiikalle sekä koulujärjestelmän ja muiden 
organisaatioiden ylläpitämälle tieteelliselle epärehellisyydelle, mikä nyt näkyy lasten aivopestynä 
ajatteluna. 

Ohessa kuvaava artikkeli ilmastokäsitysten sekamelskasta. Ennen sanottiin, että luulo ei ole tiedon väärti. 
Nykyään luulo on korvaamassa tieteen, mitä todistaa tämänkin haastattelun nuorempi osapuoli. Hänen 
ajatuksensa ovat paljolti koulutusjärjestelmämme tulosta. Omaehtoinen ajattelu on katoamassa. Ei ihme, 
että Suomen PISA-pisteetkin valuvat alaspäin ja tyhmyys on maassamme lisääntymässä (Kuva 1). 
Valitettavasti aivot on pantu "narikkaan". 

Kuvan 2 lähde: Markus Lehtipuu. "Koulu on aivopesula". Toki tekstissä hyvääkin, mutta sitten ... Jotain 
tarttis tehdä. Ja me, kiitos erityisesti Simo Ruoholle, yritämme! :) 

340. Lustotutkimus ja isotoopit (Jyrki Itkonen 010420) 

Tämä on nätti juttu! Vankka tieteellinen pohja Metlan aikaisissa lustotutkimuksissamme ja kymmenkunta 
vuotta kestänyt yhteistyö Helsingin yliopiston Ajoituslaboratorion ja sen johtajan Markku Oinosen ryhmän 
kanssa on vienyt lustotutkimuksemme uusiin ulottuvuuksiin eli isotooppien maailmaan! 

Samuli on kansainvälisen huipputason tutkija, joka jatkaa menestyksellisesti suomalaisen 
lustotutkimuksemme perintöä. Lustotutkimuksen historiikkia. Kuvakokoelma.  

341. Uusi tieto ja ajatuspinttymät (IF Tiet. 010420) 

Uusi ja entisen kyseenalaistava tieto luo tuskaa sekä auktoriteetin aseman menetyspelkoa joillekin tahoille. 
Siksi usein myös valtaan kytketyn vanhan tiedon "rakkikoirat" saattavat räksyttää, kun eivät kykene uuden 
tiedon lähteille ajatuspinttymiensä vuoksi. 

342. Pyöreä pöytä ja historiallinen klimatologia (Jyrki Itkonen 310320) 

Kiitos Eija palautteesta! Mitä enemmän saadaan asianharrastusta ja asiantuntemusta saman "pyöreän 
pöydän ympärille", sitä rikkaammaksi käy keskustelu. Se voi poikia myös tieteellisesti merkittäviä 
havaintoja. Jyrkin historiallista klimatologiaa edustava osaaminen on oiva esimerkki siitä, miten tieteellistä 
ymmärtämystä voidaan syventää ja samalla myös haastaa voimassa olevia tieteellisiä käsityksiä. 

343. Muutosnopeus (SI2040 310320) 

Kuvio näyttäisi mielestäni toimivan 
niin päin, että jokin syy, esimerkiksi 
aktivoitunut tulivuoritoiminta, vie 
nopeasti viileisiin olosuhteisiin. Sitten 
palaudutaan normaalitilaan 
nopeammin tai hitaammin, riippuen 
monista ilmastoon vaikuttavista 
ympäristötekijöistä. 

Jääkausisykleihin (Milankovic) liittyvä 
Ilmaston vähittäinen viileneminen 0,3 
... 0,35 asteella vuosituhannessa on 
vienyt pohjoisen pallonpuoliskon 
ilmaston kohti kireämpiä aikoja. Pikku 
jääkausi sattui viilenevän holoseeni-
illan kylmimpään ilmastovaiheeseen, 
jona aikana esimerkiksi routa levisi laajemmalle kuin koskaan edeltävien 8000 – 9000 vuoden aikana 
(Lilleåren ym. 2012).  

Pikku jääkauden aikana oli jaksoja, jolloin oli parikin astetta nykyistä viileämpää. Koska Ilmasto alkoi 
palautua kohti normaalitilaa määrittelystä riippuen 1800-luvun puolivälissä tai 1800-1900-luvun vaihteessa, 
on palautumisvaihe toistaiseksi kestänyt vasta 100–150 vuotta. On mahdollista, että nyt on toivuttu 
normaali-ilmastoon ja kenties jo ollaan matkalla kohti seuraavaa luontaista lämpökautta. Edellinen 
huippuhan sattui joskus 1300-luvulla, joten Alppien jäätiköitäkin sulattelevan 1000…1500-vuotisen syklin 
huippuvaihe jo voisi olla tulossa.  

Kun katselee holoseenin isompia syklejä, esimerkiksi minolaista lämpökautta, voi nähdä, että sen 
lopettaneesta Santorinin tulivuoripurkauksesta tai purkauksista (1600±200 eaa.) toivuttiin parissa sadassa 
vuodessa niin, että saman tien mentiin seuraavaan lämpöhuippuun. Miksei nytkin voisi olla samankaltainen 
muutos mahdollinen?  

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2701268016648701/?comment_id=2701279426647560&reply_comment_id=2701303399978496
https://www.kaupunkilehti.fi/ilmastopaniikkia-vai-aiheellinen-huoli/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157163399357725/
https://www.facebook.com/jyrki.itkonen.5/posts/2692488784194905?comment_id=2692491084194675&reply_comment_id=2696079623835821
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38771972_Samuli_Helama
http://lustialab.com/data/Kinsys/Metlan_lustotutkimuksen_tiivis_historiikki.pdf
http://lustialab.com/data/Kinsys/Metla_TreeRingResearchHistory.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/515282816093195/?comment_id=515730366048440&reply_comment_id=530131734608303
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/515282816093195/?comment_id=515730366048440&reply_comment_id=530131734608303
https://www.facebook.com/jyrki.itkonen.5/posts/2692488784194905?comment_id=2692864774157306&reply_comment_id=2693452017431915
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2696456733796496/
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On kuitenkin muistettava, että holoseeni-ilmasto osana maan ilmastohistoriaa on planeetta- ja 
avaruusdynamiikan muokkaama kokonaisuus, jossa kaoottisuus toimii yhtenä kapellimestarina 
ympäristössä, joka on erilaisten verkostovoimien sekoitusta. Tätä taustaa vasten ajateltuna on suoranainen 
ihme, että holoseeni-ilmasto on pysynyt niin tasaisena ja suotuisana elämälle. 

Summa summarum: jos ilmaston viilenemisten tai lämpenemisten muutosnopeudella yritetään perustella 
ihmisen toiminnan aikaansaamaksi väitettyä ilmaston lämpenemistä, joudutaan ristiriitaan sen asian 
kanssa, että emme tunne riittävän tarkasti luontaisen (syklisen) vaihtelun rajoja sen enempää 
muutosnopeuksissa kuin lämpötilavaihteluissakaan.  

Ilmaston kaoottinen perusluonne pitää jatkossakin huolen siitä, että emme saa tietää koko totuutta. Ainoa 
keino on tehdä mahdollisimman paljon havaintoja luonnosta ja ilmastohistoriasta, jolloin päästään 
parempaan käsitykseen siitä, missä rajat vyöhykkeen omaisesti kulkevat.  

Sama siis koskee myös lämpötiloja. Maapallon keskilämpötila ei suinkaan ole tasan 15 (tai jotain) astetta 
vaan se vaihtelee neljän asteen haarukassa 13 ja 17 asteen välisellä vyöhykkeellä.  

344. Paleodatat ja lehtileikkeet iImastohistoriaa jäljittämässä (SI2020 310320) 

Jyrki Itkonen kuuluu niihin aktiivisiin ilmastotutkijoihin, jotka ovat vuosikausia selvitelleet parin viime 
vuosisadan ilmastohistoriaa vanhoja lehtiartikkeleita tutkimalla. Hänen valtava työnsä – lieneekö arkistonsa 
jo tuhansien lehtileikkeiden suuruinen - kertoo konkreettisesti, kuinka ihmiset ovat aina olleet 
kiinnostuneet ilmoista. Tällainen data tarjoaa erittäin arvokasta tietoa nykyiselle ilmastotutkimukselle 
paleotutkimusten ohella ja tueksi.  

Kun me lustotutkijat laadimme alueellisia vuodentarkkoja mäntylustokalentereitamme, tiedämme kapeiden 
vuosilustojen perusteella, mitkä vuodet ovat olleet heinäkuun tai alkukesänkin osalta viileitä. Tällainen 
päättely on mahdollista siksi, että erityisesti Lapin männyn kasvun minimitekijä on heinäkuun lämpötila. 
Kun on viileä kesä, kaikissa puissa jää vuosilusto kapeaksi.  

Hienon varmistuksen saattaa tarjota kyseistä vuotta koskeva lehtikirjoitus, jossa valitetaan kesän kylmyyttä 
ja vaikkapa sadon epäonnistumista. Kun saman pyöreän pöydän ääressä istuu Jyrki lehtiartikkeleineen ja 
lustotutkija, on riemukasta ahaa-elämistä todentaa lehtikirjoituksen perusteella, mitä kyseisenä kesänä oli 
tapahtunut.  

Toinen hieno asia on se, että saamme paleo- ja ilmastohistoriallisen tutkimusyhteistyömme ansiosta tietoa 
ilmaston vaihteluista. Jyrki on tuonut lukuisia kertoja osoittanut lehtileikkeillään, että on sitä ennenkin ollut 
kylmää tai lämmintä, jopa lämpimämpää kuin nykyisin. Vähälumiset talvetkaan eivät ole mikään tämän 
päivän ilmiö, vaan niitä esiintyy erityisesti ilmaston 60-95 -vuotisen syklisyyden tahdissa.  

Historiallisen todennetun ilmastotiedon merkitys on erityisesti nykyisin korostuneessa asemassa, kun 
Ilmatieteen laitoskin on ottanut käytännökseen ulottaa ilmastotarkastelunsa vain vuoteen 1960 saakka, 
jolloin elettiin edellä mainitun syklisen ilmastonvaihtelun kylmintä vaihetta. 

Lopuksi hiukan yksityiskohtaisempi ja teknisempi katsaus otsikolla ”Paleodatat ja lehtileikkeet 
iImastohistoriaa jäljittämässä”. 

Jyrkin blogissa tämän tekstin jatko-osa (lehtileikkeet) alkaa MOT-osion jälkeen.  

345. Lilleoren ajoitukset tippukivet (SI2040 290320) 

Norjalaisilla on oma tapansa määritellä holoseenin lämpötilat. He käyttivät vuoteen 1950 saakka ulottuvia 
tippukiviprokseja laatiakseen holoseenin mittaisen MAAT-lämpötila-anomalia sarjan. (MAAT= Mean Air 
Annual Temperature)  

Paras saatavilla oleva holoseeni-ilmastoa kuvaava MAAT-sarja saatiin tippukiviluolatutkimuksista Mo i 
Ranassa. Tippukiviprokseja pidetään luotettavina lämpötilamittareina. 

Drivessä opiskelumateriaalia. 

Tippukivi. Artikkeleita aihepiiristä. 

346. Ilmastoherkkyyskritiikki (SI2040 280320) 

Ilmastoherkkyys on säteilypakotteen aiheuttama muutos yksikköä kohden alailmakehän lämpötilassa. 
Ilmastoherkkyys voidaan ilmaista asteina tai watteina neliömetriä kohden. Usein ilmastoherkkyys 
ilmoitetaan (globaalin keskimääräisen) lämpenemisen asteina, kun teollistumista edeltävän ilmakehän CO2-
arvo kaksinkertaistuu. 

Ilmastoherkkyyden väitetään olevan saman, riippumatta siitä, miten säteilypakote lasketaan (esimerkiksi 
kasvihuonekaasujen tai aurinkovaihteluiden perusteella). Mielestäni hiilidioksidin kiistanalaisen 
säteilypakotteen rinnastaminen aurinkovaihteluihin on kuitenkin aasinsilta selkeästä avaruusfysiikasta 
epämääräiseen tekijään, joka on yhtäkkiä herännyt henkiin esiteollisen ajan alussa. 

Edellä sormiharjoittelemani esiteollista aikaa edeltävät hiilidioksidiin perustuvat ilmastoherkkyysluvut 
tietysti ovat puuta heinää, koska hiilidioksidipitoisuus on tuolloin vaihdellut virallisen käsityksen mukaan 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2696456733796496/
https://lustialab.com/data/pdf/ji-ilmastohist.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/ji-ilmastohist.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2688503401258496/?comment_id=2689773437798159&reply_comment_id=2693907254051444
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tippukivi
https://drive.google.com/file/d/1vT9KBTXQrrP5zCqEQ_YXT94SGt8HYHTE/view?fbclid=IwAR3uvSlXLM-KSuDZ7eG3w7LdLPGwleSPeywCpOZix-kr7X9ZS6UClzddv0E
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2688503401258496/?comment_id=2689773437798159&reply_comment_id=2690743481034488
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vain parinkymmenen ppm:n verran, mutta lämpötila on sahannut edestakaisin nykyistäkin voimakkaammin 
useiden asteiden haarukassa.  

On perusteltu laskea ilmastoherkkyyslukuja koko holoseenille aurinkovaihteluiden ja muiden vaikuttavien 
avaruustekijöiden mukaan. Sellaiseen tietoon voi luottaa. Koska holoseenin lämpötilat ovat kaiken aikaa – 
nykyisinkin - vaihdelleet ihmisestä riippumatta muutaman asteen haarukassa ja koska 
ilmastoherkkyyslukujen arviointi näyttää hoituvan ilman hiilidioksidiakin, miksi ihmeessä on 
herkkyyslukuihin otettu mukaan tällainen "vapaalippulainen"?  

Onneksi tiede on korjaamassa itseään, mikä näkyy hiilidioksidiin perustuvien herkkyyslukujen sulamisena 
kohti nollatasoa – ja jopa negatiivisiksi TCS:n osalta, jos ilmasto jatkossa viilenee parilla asteella.  

347. IPCC ilmastonmuutosmääritelmät (SI2040 280320) 

Kaivelin dokumentteja, mutten löytänyt tarkempaa tietoa. Ehkä porukka on vain päättänyt palauttaa 
vaivihkaa kovan kritiikin jälkeen IPCC-tutkimukset luonnontieteelliseen kuosiinsa yhteisellä päätöksellään. 
Simo? 

Silmiini ei ole osunut mainintoja AGW-ilmastonmuutoksen hylkäyksestä, kuten ehkä hiukan virheellisesti 
mainitsin. Kuten Simokin luennollaan (2) mainitsi, poliittis-epätieteellisen AGW:n upottaminen epäonnistui 
ja nyt käytetään molempia, mikä aiheuttaa paljon päänsärkyä!    

IPCC-terminologiaa. Sivulla 120 mainitaan ilmastonmuutosmääritelmät. Selkokielellä: Ilmastonmuutoksen 
viralliset määritelmät 

348. Herkkyysluvut holoseenin aikana (SI2040 270320) 

Kiitos Jyrki tästäkin selventävästä kuvasta! Ilmastoherkkyys tosiaan on lähestymässä nollaa. Eikä siinä vielä 
kaikki: jos ilmasto viilenee lähivuosikymmeninä 1-2 asteella eli jos on viileämpää kuin esiteollisen 
aikakauden alussa, ja jos co2-pitoisuus edelleenkin nousee kuten on odotettavissa, päädytään lopulta jopa 
negatiiviseen herkkyyslukuun! 

Kuvaavaa on, että tässäkin tapauksessa aloitetaan herkkyyslukulaskenta esiteolliselta ajalta. Lämpötila on 
kuitenkin vaihdellut vuosituhansien ajan samalla tavoin muutaman asteen haarukassa kuin viime 
vuosisatoinakin, vaikka co2-pitoisuus on pysynyt lähes muuttumattomana (260-280 ppm). Jos näille 
lämpötilavaihteluille lasketaan herkkyyslukuja, heiluvat arvot -500 ja +500 välillä. Vasta esiteolliselta ajalta 
saadaan muutaman yksikön 
haarukkaan mahtuvia lukuja.  

Herkkyyslukujen merkitys holo-
seenin ilmastovaihteluiden selit-
täjänä kaatuu omaan mahdotto-
muuteensa, koska hiilidioksidi ja 
lämpötila eivät korreloi keskenään 
Herkkyyslukujen kutistuminen yhä 
lähemmäksi nollaa tai jopa 
negatiiviseksi puhuu vahvasti sen 
puolesta, että hiilidioksidin rooli 
ilmastoa lämmittävänä ajurina 
alkaa olla loppusuoralla.  

 

 

349. Ilmastofoorumi-MOT: vastakkainasettelu? (IF 270320) 

Ilmastofoorumi ja MOT: vastakkainasettelu? 

Tarjoaako MOT-ohjelma pelkkää epätieteellistä ilmastotörkyä vai jotain fiksumpaa, se nähdään 6.4. alkaen. 

Tässä yhteydessä on jälleen kerran hyvä ajankohta taustoittaa niin Ilmastofoorumin kuin tämänkin seinän 
ilmastokeskustelun kantavia periaatteita. Olkaapa hyvä! :) 

- - - 

Ainakin otsikosta päätellen, näyttää kovin kyseenalaiselta journalismilta tehdä poliittista satiiria 
ryhmästämme, jonka toiminnan keskeisiin periaatteisiin kuuluu tieteellinen keskustelu ja julkaiseminen 
YK:n määrittelemän ja IPCC:nkin soveltaman luonnontieteellisen ilmastonmuutosmäärittelyn puitteissa. 

Toimittajan pinnallinen ilmastoymmärrys paljastuu jo otsikossa: ”Ilmastonmuutoksesta on tullut 
oikeistopopulistien lempivihollinen”. Valveutunutta ilmastoharrastajaa kiinnostaa otsikon nähtyään tietää, 
kumpaa kahdesta YK:n virallisesta ilmastonmuutosmäärittelystä julkaisussa sovelletaan. Vaihtoehtoina ovat 
1) luonnontieteellinen ja 2) ”poliittinen” ilmastonmuutosmääritelmä (kuva+linkki). 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2688503401258496/?comment_id=2688695271239309&reply_comment_id=2689798721128964
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/01/SYRAR5-Glossary_en.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutosterminologiaa.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Ilmastonmuutosterminologiaa.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2688503401258496/?comment_id=2689773437798159&reply_comment_id=2690743481034488
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2688503401258496/?comment_id=2689773437798159&reply_comment_id=2690743481034488
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157283585267725/?comment_id=10157286489222725
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Ilmastofoorumilla tarkastellaan ilmastoa ykkösvaihtoehdon eli luonnontieteellisen määritelmän ja metodin 
mukaisesti. Toimittaja ilmeisesti katselee ilmastoa poliittiseen määritelmään rajoittuen. 

Poliittinen määritelmä hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1992 ja hylättiin vuonna 2011 puutteellisuuksiensa 
vuoksi. Mutta vahinko oli jo päässyt tapahtumaan, sillä media ja poliitikot eivät enää malttaneet luopua 
seksikkäästä ja hyvin markkinoivasta tavasta kertoa ilmastonmuutoksesta. Sama epätieteellisyyksiin 
johtanut lähestymistapa jatkuu edelleenkin. 

Erityisen hämmentävää on se, että Suomen politiikka, Suomen media ja jopa Suomen laki käyttävät 
epätieteellistä poliittista ilmastonmuutosmääritelmää. 

Erikoista asiassa on myös se, että IPCC:n tieteelliset raportit ovat kaiken aikaa olleet korkeatasoisia. 
Valitettavasti poliitikoille ja medialle toimitettavat lyhennelmät ovat tieteellisistä raporteista 
kirsikkapoimittuja iltapäivälehtipainoksia, joiden tieteellinen arvo on heikko. 

Nyt olisi oiva tilaus omille ohjelmillemme, jossa korjattaisiin MOT-ohjelmassa esitetyt mahdolliset 
virheelliset väitteet ja tuotaisiin esiin uuttakin. Olisi hyvä toimia nopealla aikataululla niin, että ohjelma(t) 
voisi esittää melko pian MOT-ohjelman jälkeen. 

Ilmastonmuutoksen viralliset määritelmät ja Simo Ruohon tulkitsemana.  

Määritelmät ja tieteellinen metodi. 

350. Saasteet ja sairaudet (IF 260320) 

Saasteet tietysti vaikuttavat enemmän tai vähemmän sairauksien kehittymiseen. Tiede antaa aikanaan 
paremmat vastaukset syy- ja seuraussuhteineen. Se, mitä kulisseissa tapahtuu, sitähän meistä 
ulkopuolisista ei kukaan tiedä. 

351. Time scales (Ei julkaistu 0320) 

The question what's small, what's big, depends on the time scale. Considering the history of the Earth, a 
one million year period or less is not enough to decide whether any CO2 level is "horrifying" or not. 

352. Kommentti Ilkka Pönkäsen kirjoitukseen (US 230320) 

Ilkka Pönkäsen kommenttikirjoitus 

Vastaukseni kommenttiin: #1303940 

Taitavasti koottu luonnontieteellinen näkemys ilmaston vaihteluista ja niiden merkityksestä ympäristölle, 
Jokainen kappale rakentaa sitä kokonaisuutta, josta tämänhetkinen luonnontieteellinen ymmärrys 
(ilmastodynamiikka) koostuu. Sisältö sopisi selkokielisyytensä ansiosta mainiosti myös 
oppikirjamateriaaliksi. 

353. Jyrki Itkonen ilmastohistoriaa (Ei julkaistu 0320) 

Jyrki Itkonen on tehnyt todella ansiokasta työtä osoittamalla, että ilmasto vaihtelee ja että se vaihtelee 
syklisesti. Lapin metsänrajamänty kertoo - jos osaa kysyä - samaa tarinaa. Vaihteluun liittyy 60-95 -vuotinen 
syklinen peruspoljento, joka näkyy lustotutkimustemme kattamassa yli 7650-vuotisessa siivussa holoseenin 
11500-vuotista ilmastohistoriaa.  

Peruspoljento, joka todennäköisesti syntyy Aurinkokunnassa vaikuttavien planetaaristen (gravitaatio) 
voimien vuorovaikutuksesta, ja johon liittyy Gleissberg-ilmiö, planeettojen kiertäessä radoillaan. Toki on 
muitakin syklisiä vaihteluita, jotka niin ikään liittyvät avaruusdynamiikkaan.  

354. Tony Heller (Ei julkaistu 0320) 

Katie, about the expression "climate denier". Such a person prefers the UN limited science (non-
scientific/political) definition. Those (like Tony) who support CLIMATE CHANGE in the natural science, are 
real scientists applying the scientific method!  

Ilmastonmuutosmääritelmät (englanninkielisenä) 

355. Eljas Ikäläinen ja ilmastodenialismi (SI2040 200320) 

Pientä kertausta ja vähän uuttakin Eljas Ikäläinen, 24 v, kirjoittaa asiantuntevasti ilmastokriittisyydestä. 
Tosin hän käyttää ilmaisua ilmastodenialismi, joka itse asiassa liittyy poliittiseen 
ilmastonmuutoskäsitykseen eli väittämään siitä, että alailmakehän hiilidioksidipitoisuus olisi ihmisen 
suoraan tai välillisesti aiheuttama ajuri (keskeinen vaikuttava tekijä) maapallon pitkäaikaisissa 
lämpötilavaihteluissa. Tämä siis toistaiseksi puutteellisesti tunnetun monivivahteisen luonnollisen vaihtelun 
lisänä, hän päättää kirjoituksen ajatuksia herättävästi: "Jos denialistit ovat oikeassa, niin pikkuhiljaa koko 
tiedeyhteisö muuttaa käsityksiään. Jos taas denialistit ovat väärässä, niin pikkuhiljaa he vaipuvat 
käsityksineen unholaan." Edellinen pätee niin ilmastorealistiseen (usein myös ilmastokriittiseen) 

https://lustialab.com/data/…/Ilmastonmuutosterminologiaa.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/climatechange_method.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157283094512725/?comment_id=10157284032907725&reply_comment_id=10157284146547725
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/niinaalho/274246-ilmastonmuutoksen-kieltaminen-on-miljardibisnes/#comment-3142716
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/niinaalho/274246-ilmastonmuutoksen-kieltaminen-on-miljardibisnes/#comment-3142716
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/niinaalho/274246-ilmastonmuutoksen-kieltaminen-on-miljardibisnes/#comment-1303940
https://lustialab.com/data/pdf/climateSimon.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2673461119429391/
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ajatteluumme kuin edellä toteamaani epätieteelliseen hiilidioksidivetoiseen poliittisen agendan 
julistukseen, jonka YK yritti korjata vuonna 2011 (jakso 10:24-13:45 Simo Ruohon esityksessä Lappajärvellä 
30.3.2019).  

Eljasta mukaillen, "Vaijentamalla saamme aikaan vain sen, että tiede lakkaa kehittymästä". Kyseessä on 
vakava huomio ja varoitus. Kandee siis itse kunkin mietiskellä ja ottaa selville, mikä on totta ja mikä tarua". 
Oikeaakin tietoa on yllin kyllin netissä tarjolla - kuten koronavirusta koskeva keskustelussakin. Mutta nettiä 
selaillessa maalaisjärki ja oma selvitystyö on otettava mukaan! Kuvissa ilmastonmuutoksen viralliset 
määritelmät a) hiukan tieteellisemmin ilmaistuna, b) kansanomaisemmin. 

Ilmastonmuutoksen kaksi määritelmää 

Kommenttini Suomen ilmasto 2040-ryhmässä ilmastodenialismista.  

356. Krista Mikkonen (IF liittyen 190320) 

Vastasin hänelle: "Että viitsitkin vaihtaa puheenaihetta tässä vakavassa tilanteessa. Missä on tilannetajusi? 
Etkö rakasta lähimmäistäsi? Ihmisiä kuolee ympärilläsi ja sinä vain jahtaat innoissasi tieteenvastaisia 
aaveita. How dare you?" 

357. Shaviv-ERK-UusiSuomi (US 180320) 

Holoseeni-ilmastolle tyypillisten luontaisten vaihteluiden puitteissa edelleenkin mennään, joten ei ole 
tarvetta panikoida. Mutta toki on selvää, että tietyt piirit haluavat vuolla ilmastolla mahdollisimman paljon 
rahaa ja samalla hankkia valtaa. 

Kannattaisi hätäilyn sijasta miettiä astrofyysikko Shavivin oivallusta siitä, että on olemassa 
ilmastopanikointia paljon vahvempi voima, joka muuttaa pelisääntöjä. Kun Kiina tajuaa, ettei se voi enää 
luottaa hiileen, se alkaa investoida voimakkaasti ydinvoimaan energiantarpeissaan. Koska länsikään ei halua 
jäädä jälkeen, on silloin halpaa ja puhdasta energiaa tuottavaa hiilineutraalia polttoainetta ja jopa halpoja 
lannoitteita, jotka tekevät kaskeamiseen perustuvasta maataloudesta tarpeettoman. 

Länsi tulee huomaamaan 10-20 vuoden kuluessa, että ilmaston lämpeneminen ei koskaan ollut eikä 
koskaan tule olemaan vakava ongelma! 

358. Shaviv (IF 180320) 

1) Ajankohta on hyvä, sillä myöhemmin saattaa alkaa Koronavirus 2. 

2) Ilmasto ei tosiaankaan ole hätäisten päätösten paikka. Sitä paitsi ilmasto edelleenkin voi hyvin, sillä 
holoseeni-ilmastolle tyypillisten luontaisten vaihteluiden puitteissa edelleenkin mennään, joten ei ole 
tarvetta panikoida. Mutta toki on selvää, että tietyt piirit haluavat vuolla ilmastolla mahdollisimman paljon 
rahaa ja samalla hankkia valtaa.  

Kannattaisi hätäilyn sijasta miettiä astrofyysikko Shavivin ajatuksenjuoksua siitä, että on olemassa 
ilmastopanikointia paljon vahvempi voima, joka muuttaa pelisääntöjä. Kun Kiina tajuaa, ettei se voi enää 
luottaa hiileen, se alkaa investoida voimakkaasti ydinvoimaan energiantarpeissaan. Koska länsikään ei halua 
jäädä jälkeen, on silloin halpaa ja puhdasta energiaa tuottavaa hiilineutraalia polttoainetta ja jopa halpoja 
lannoitteita, jotka tekevät kaskeamiseen perustuvasta maataloudesta tarpeettoman. 

Länsi tulee huomaamaan 10-20 vuoden kuluessa, että ilmaston lämpeneminen ei koskaan ollut eikä 
koskaan tule olemaan vakava ongelma!  

359. Joukkoistaminen (SI2040 170320) 

Kiitos paljon! Arvostan tosi paljon tätä joukkoistamistyötämme: yksi keksii yhtä, toinen toista. Kun näitä 
elementtejä hierotaan ajan kanssa yhteen ja julkaisemme myös ajattelumme tuloksiamme yhä uudelleen 
eri foorumeilla, isokin laiva vähin erin kääntyy.  

Ja onhan meitä aktiivistakin ilmastokriittistä joukkoa jo tuhansittain, ja lisää tulee kunhan saamme 
kerrotuksi viestiä yhä useammalle, mikä lisää painoarvoamme.  

Myös ajattelu muuttuu, Shavivin ajatukset ovat tulevasta ovat esimerkiksi niin mielenkiintoiset, että 
hiilidioksidikupla saattaa puhjeta nopeastikin.  

360. How dare you? (SI2040 17320) 

Harri Vatanen. Juuri näin. Hassua, että he itse eivät tajua ajatteluaan. No mitenpä sitä kuplasta käsin nähdä!   

Tässä yksi twiiteistäni ilmastoaktivistien kanssa: ”Voi teitä! Ettekö huomaa, että "ilmastodenialisteja" olette 
juuri te, jotka kannatatte poliittista ilmastonmuutosmääritelmää. Sehän tarkoittaa IPCC:nkin käyttämän 
luonnontieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän kieltämistä!  

Jos olisin Greta, sanoisin teille: "How dare you!"😀” 

https://www.youtube.com/watch?v=g6sGvlhYy5I&list=PLBN2QFUq2f9x4ZHLv5XkGNXmxtiwP3l3w&index=2&t=0s
https://drive.google.com/file/d/1sGmKsBOwQazAhokF7dAsNfdEq5UnDW8q/view
https://eliasikalainen.blogspot.com/2020/03/denialismi.html?showComment=1584642004142#c5425416779003292220
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157260261362725/?comment_id=10157262343527725
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eija-riitta-korhola/korona-lopettaa-green-dealin/#comment-3140189
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157250263672725/?comment_id=10157252852047725&reply_comment_id=10157255621667725
https://drive.google.com/file/d/14rBjKUOD3DetPV3bIpNyHBK9q_m5uZFY/view?fbclid=IwAR1_fmIxq59652TaN7blmhGds8O5SQmQdIZ1Tp63EbzUcT13gzxK3tMp1ew
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2667269603381876/?comment_id=2667291990046304&reply_comment_id=2668365569938946
https://lustialab.com/data/pdf/Nir_Shaviv.pdf?fbclid=IwAR1ykvyODzBZrjfAR6Am16M9toMWMpRHJVzZIUF7CM8ZCsqKiFQbQ4-zkGg
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2667269603381876/?comment_id=2667291990046304&reply_comment_id=2668333696608800
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361. Monipuolinen ilmasto-osaaminen (SI2020 170320) 

En tarkoita suoranaisesti, mutta toki tekevät kaikkensa poi'ittaakseen rahaa ilmastopelottelulla. Enempikin 
tarkoitin sitä, mitä kerrot alempana viestissäsi. Jos päälliköt karsastavat ilmastokriittistä ajattelua, ja alat 
puhua konsensusta kritisoiden, on reaktioina usein erilaisia kiusaantuneita ilmeitä, tuhahteluita, 
keskustelusta vetäytymisiä ja joskus jopa ärsyyntyneitä reaktioita.  

Jos olet paneutunut monipuolisesti ilmastoasioihin ja näet metsän puilta, säikäytät kuulijasi välittömästi 
suusi avattuasi ja joudut sen jälkeen eristyksiin ikään kuin olisit jokin tautinen! Niin tuttua ja turhauttavaa ... 
:( 

362. Ilmastopanikointi (IL 180320) 

Ilmastomörön metsästäjien kerho siis perustettu! :) Tosin ilmasto edelleenkin voi hyvin, sillä holoseeni-
ilmastolle tyypillisten luontaisten vaihteluiden puitteissa edelleenkin mennään. Ei siis ole tarvetta 
panikoida. Mutta toki ymmärrettävää on se, että businessideoita halutaan kehitellä.  

Kannattaisi miettiä tunnetun astrofyysikko Shavivin ajatuksia: ”... Parin vuosikymmenen kuluessa 
ilmastohysteria on menneisyyttä. On olemassa ilmastopanikointia paljon vahvempi voima, joka muuttaa 
pelisääntöjä. Kun Kiina tajuaa, ettei se voi enää luottaa hiileen, se alkaa investoida voimakkaasti 
ydinvoimaan energiantarpeissaan. Koska länsikään ei halua jäädä jälkeen, meillä on silloin halpaa ja 
puhdasta energiaa tuottavaa hiilineutraalia polttoainetta ja jopa halpoja lannoitteita, jotka tekevät 
kaskeamiseen perustuvasta maataloudesta tarpeettoman. 

Länsi tulee huomaamaan 10-20 vuoden kuluessa, että ilmaston lämpeneminen ei koskaan ollut eikä 
koskaan tule olemaan vakava ongelma.” 

363. Väärän tiedon levittäminen, ammattisokeus (SI2040 120320) 

Joo, on huomattu useamman kerran, että päällikötkin ovat erehtyväisiä! Liekö se sitä kuuluisaa ammatti-
sokeutta, kun ei näe metsää puilta? Konsulttiapua ammattisokeille. :)  

Luulot vähenevät, kun jaksaa ahkerasti kaivaa tietoa eri lähteistä, verrata tietoja niitä keskenään ja lopuksi 
tehdä maalaisjärkeen perustuvat päätelmät.  

Mitä mieltä muuten olet Stallinga (2020)- jutusta? Siinä kirjoittaja sanoo kumonneensa AGW-teorian:  
"Nor can it explain why a different correlation is observed in contemporary data of the last 60 years 
compared to historical data (600 thousand years). We thus reject the anthropogenic global warming (AGW) 
hypothesis, both on basis of empirical grounds as well as a theoretical analysis."  

364. Messukeskus ja tieteellinen metodi (Twitter 0320 -sensuroitu?) 

Tiede ei toimi uskon varassa. Tutkija mittaa, analysoi, 
arvioi virhelähteitä ja toistaa, kunnes tulosten tarkkuus 
asetetulla virhemarginaalilla pitää. Tervetuloa 
kuulemaan tieteelliseen metodiin perustuvia 
luentojamme Ilmastosi.fi-seminaariin. Vrt. 
pseudotieteellinen metodi "Nyt". 

 

 

 

 

 

365. Miksi vouhottaa? (SI2040 100320) 

Itsekin olen sekä kissojen että koirien ystävä, vaimoni vielä enemmän. 

Lemmikeistä puheen ollen: tänään tuumin hänelle, mikseivät ihmiset voi elää normaalia elämää koirineen, 
kissoineen, autoineen, matkoineen jne. Miksi ihmeessä vouhottaa, sillä on turhaa ja typerää yrittää 
muuttaa maailmaa isolla rahalla, jos tekniikka on puutteellista.  

Jos malttaa odottaa vaikkapa 10 vuotta, sama asia voi hoitua jopa murto-osan kustannuksella nykyiseen 
verrattuna. Eikä maailma ole sinä aikana mennyt "pilalle". Ja voihan olla niinkin, ettei tarvitse tehdä mitään 
erityistä, sillä luontainen tekninen kehitys on ehtinyt hoitaa asian. 

366. Divergenssi: Ongelma vai mahdollisuus? (Ei julkaistu 0320) 

Divergenssi pitää ymmärtää tutkimuskohteen (proksin) ilmastosignaaliin liittyvänä ominaispiirteenä. Se voi 
olla tutkimusasetelmasta riippuen joko ongelma tai mahdollisuus (Mielikäinen ym., s. 37).  

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2667269603381876/?comment_id=2667291990046304&reply_comment_id=2668267139948789
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/7bcfec72-78e3-4c8a-a199-e5f8199db9de?fbclid=IwAR3wEr9wUr1U8U1Os29NVc5Vr3zMzWm6bT9rfQG-WKWoNt06NUqxhLNi__o
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2655154031260100/?comment_id=2655172247924945&reply_comment_id=2657409477701222
https://www.youtube.com/watch?v=RXlnMw8Lpmc
https://drive.google.com/open?id=1nVUBFvWsnCeaL142cCMi8ueR34zHSz8J
https://twitter.com/ilmartim/status/1237700887717515267
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2653676161407887/?comment_id=2653692228072947&reply_comment_id=2653756601399843
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Syynä divergenssiin eli kahden muuttujan välisen korrelaation heikkenemiseen ajan suhteen voi olla mikä 
tahansa ympäristöön liittyvä ilmiö. Ilmaston pidempiaikaiset muutokset (kymmenien vuosien tai pidemmät 
vaihtelut) ovat yksi ehdokas monien joukossa.  

Jokaisella kasvilla on oma optimialueensa, jossa se viihtyy parhaiten. Jos kasvun minimitekijänä on 
lämpötila, kuten metsänrajamännyllä, se näkyy kasvun vaihteluina muun muassa lustoleveydessä ja 
puuaineksen tiheydessä. Jälkimmäistä pidetään parempana ilmastomittarina, koska se huomioi koko 
kesänaikaisen lämpötilakehityksen. Jos lämpöä on riittämiin ja kuivuus alkaa kiusata, silloin lustot kertovat 
kosteudesta. Etelä-Suomen kuuselle pintajuurisena käy joskus niinkin. Lapin ilmasto on kuitenkin 
humidinen, joten kosteutta on riittämiin.  

Koska metsänrajamännyn lustonleveyden ja heinäkuun lämpötilan välinen korrelaatio on pysynyt 1900-
luvulla ja 2000-luvun alussa välillä 0,50 … 0,75 (Mielikäinen ym., s. 37), ei voida puhua divergenssistä. Sama 
tilanne vallitsee myös Ruotsissa männyn metsänrajalla. 

Meille suomalaisille lustotutkijoille riittää mainiosti Briffan maailman parhaaksikin proksiksi tituleeraama 
Lapin metsänrajamänty! :)  

Luettavaa: 

Mielikäinen ym. 2012. Ilmaston muutokset ja niiden syyt puulustojen ja muiden proksitietojen pohjalta, s. 
37. Koostejuttu. 

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. Abstract / Pdf  

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. Climate Dynamics volume 31, 
pages843–857(2008). 

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

Timonen M. 2000. Lapin mänty ilmastomuutoksen jäljillä: Lapin pitkä lustokronologia (s. 5-7) 

Timonen, M. 2009. Mot, Jamal, RCS ja lustotutkimuksen ilmastotulkinnat. Pohdiskelu. 

Jos lustotutkimus vielä enemmän kiinnostaa, suunta Lustia-sivuston raportteihin! 

Pohjoisen lämpötiloja (Divergenssitarkastelun ympäristö)  

Pohjoisen kesälämpötiloissa ei trendejä, vain vaihtelua (Sodankylä-Kaarasuvanto-Kaarasjoki), kuvat 9-12 

Muita lämpötiloja (jos kiinnostaa)  

Lämpötilojen kuvakavalkaadi (9 paikkakuntaa ja E-S – P-S). Linkit Lappajärven esitelmässäni, kuvat 116-121. 

367. Padon rakentaminen Pohjanmerelle (YLE 030320-sensuroitu?) 

Mites sitten suu pannaan, kun pato murtuu mannerliikunnoissa tai maanjäristyksissä ja teoreettinen 
kohonnut merenpinta hyökkää tsunamina Skandinaviaan.  

Ilmaston viiletessä 0,3 asteen vuosituhatvauhdilla vielä ainakin kolmen vuosituhannen ajan, ollaan 
kuitenkin menossa kohti jääkautta, jolloin merenpinta laskee. Padon rakentaminen on yhtä ääliömäinen 
ajatus kuin kuvitellun ilmaston ihmisperäinen lämpenemisenkin poistaminen alailmakehän 
hiilidioksidipitoisuutta vähentämällä. Molemmat kuuluvat osastoon "Hölmöläisten satukirjan tarinat". 

368.  Käännösapu – Arvo Kokko (Ei julkaistu 0320) 

Suurkiitos avustasi! Nir Shavivin teksti oli paikoin - ainakin minulle - hiukan kryptistä. Kaikki selkokieliset 
täsmennysehdotuksesi olivat aiheellisia ja lisäksi pysyivät ilmaisuiltaan kirjoittajansa ajatusten mukaisina. 

Suomen kieli on hieno kieli: sitä voi säätää hienovivahteisesti painottaen haluamaansa suuntaan. Siksi on 
taitolaji pitää käännöstensä sanoma alkuperäisessä merkityksessään. 

Toivottavasti saan tarkistusapua sinulta toistekin! :) 

http://lustialab.com/data/lustia/1993_Artikkeleita_etelasuomen_kuusen_kasvuongelmista.pdf
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112000070#FCANote
https://lustialab.com/__CC-Art/__GermanRes/2012_esper_variability_and_extremes_northern_scandinavian_summer_temps.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-007-0358-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-007-0358-2
http://lustialab.com/Lustia/Puun%20Muisti.pdf
http://lustialab.com/Lustia/Puun%20Muisti.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/metsantutkimus2000-2.pdf
https://lustialab.com/Lustia/ClimateFromTreeRings.htm
http://www.lustia.fi/
http://lustialab.com/Lustia/Document_sf_main.htm
https://lustialab.com/data/clim/karassodkares.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-11221590
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369. Luottamus historiaa, keppiä ja kuria tilalle! Silläkö Suomi pelastetaan? (SI2040 020320) 

Kotimaisten poliitikkojen omatoimisesti kehittämät työelämän uudet 
periaatteet ovat lähes haudanneet perustutkimuksen 
toimintamahdollisuudet Suomessa viime vuosina. Se luonnollisesti 
näkyy kasvaneena aivovientinä ja huippututkimuksemme tasaisen 
varmana näivettymisenä. Ongelma toki näkyy samantyyppisenä 
ilmiönä muussakin valtakunnallisessa päätöksenteossa, josta on 
paljolti tullut päämäärätöntä vaeltelua ja arvailua epätiedon luomassa 
osaamattomuuden hämärässä. Suuresti arvostamani "kalevalainen 
sammontaonta", jolla aiemmin - valitettavasti jo vuosikymmeniä 
sitten - luotiin Suomeen viisautta ja vaurautta, on kadonnut joillakin 
sektoreilla kuin tuhka tuuleen. Tilalle on tullut kaikenlaista hyödytöntä 
puuhastelua ja ankaraa sääntöjen valvomista, mikä ei tuo lisäarvoa suomalaiselle hyvinvoinnille. Ja mikä 
pahinta: se valitettavasti kaiken lisäksi syö vielä vanhankin hyvän!  

Onneksi sentään yksityispuolella jaksetaan sinnikkäästi yrittää! 

Tastula ja Kuisma keskustelevat suorin sanoin muun muassa siitä, mitä työhyvinvoinnin tuhoaminen 
merkitsee työn tuottavuudelle. Huipputieteessä, joka on motivaatioherkkä laji - kuten huippu-urheilu - 
tuhoava vaikutus keskustelun mykistämisineen ja muine estämisineen näkyy valitettavan moninkertaisena. 

Tässä samassa liemessä uimme myös ilmastokeskusteluissa, sillä vain perin harvat tahot Suomessa 
uskaltavat puolustaa luonnontieteellistä ilmastokäsitystä poliittisen ”hiiliaivopesun” painostuksessa. Sen 
asian kanssa on vielä toistaiseksi elettävä, mutta toivottavasti voin kirjoittaa muutaman tovin jälkeen 
aiheesta valoisammin. Valoa on tarjolla Ilmastosi 2020-seminaarissa Messukeskuksessa 21.3.2020. Tule 
mukaan katselemaan, kuuntelemaan, oppimaan ja keskustelemaan, myös tästä hyvinvointiasiastakin, jolla 
on laajempaakin merkitystä. Me olemme siellä koko lauantaipäivän Sinua varten!  

Ilmastosi 2020-tapahtuman lähempi kuvaus.  

370.  Seuraava jääkausi ja Milankovicin syklit (IF 010320) 

Jääkauteen päättyvä viileneminen etenee vaiheittain, ja välistä lämpeneekin. Erosen (1991) mukaan vasta 
60000 vuoden päästä alkaa isompi vaihe. Seuraavan lämmin jakso alkaa noin 100 000 vuoden päästä.  

Kuvan teoreettinen punainen "nuhanenä", olipa se totta tai ei, tulee ja menee. Se on Erosenkin mukaan 
"lyhyt välähdys", jolla ei ole vaikutusta maapallon ilmaston vaihteluiden suureen poljentoon, joka etenee 
Milankovicin syklien tahdissa.  

Mielenkiintoista todeta, että Milankovicin syklit voidaan lukea sekä Lapin metsänrajamännyn kasvusta että 
mäntymetsänrajan sijoittumisesta (kuva). 

Kuva 132 Lappajärven esityksessä:  

Milankovicin syklit.  

Ote Erosen "Jääkausien jäljillä" kirjasta, s. 5-7 ja 251-271. 

371. Demokratiassa tyhmyys tiivistyy (Markku La Ola Virtanen 220519) 

Platon: "Whoever tells the truth in democracy is killed by the masses." (Jos demokratiassa kertoo totuuksia, 
joukkovoima tuhoaa siitä kertovan). Edesmennyt Freeman Dyson ei mennyt tähän sudenkuoppaan vaan 
luotti omaan osaamisensa ja kykyynsä tehdä järkeen käyviä päätelmiä. 

372. Freeman Dyson (IF 280220) 

Platon sanoi aikoinaan: "Whoever tells the truth in democracy is killed by the masses." (Jos joku 
demokratiassa kertoo totuuksia, joukkovoima tuhoaa hänet).  

Freeman Dyson oli hieno mies ja kriittisesti ajatteleva tieteentekijä, joka ei uhkatekijöistä huolimatta 
sortunut konsensusajatteluun eikä sillisalaattisten ilmastomallien sanomaan. 

Tosin usko hiilidioksidin kaikkivoipaisuuteen ilmaston lämmittäjänä ja jopa seuraavan jääkauden estäjänä 
meni hänellä överiksi. Fyysikkona varmastikin olisi voinut hieman laskeskella tarvittavia lämpömääriä ja 
tarkastella Milankovicin laskelmia, jolloin olisi voinut todeta, ettei edes unta moisesta kannata nähdä  

373. Luonnontieteet ja käyttäytymistieteet (IF 280220) 

Luonnontieteissä ilmiöt ovat todellisia. Oikeaoppinen tiede testaa itseään ja pysyy sen myötä kannassaan 
tai korjaa itseään, jos jotain uutta ja olennaista ilmenee. Kaikkea ei luonnollisestikaan tiedetä, mutta se ei 
tee luonnontieteellistä metodia yhtään huonommaksi. 

Käyttäytymistieteet ovat asia erikseen. On sitäkin tullut harrastettua sen verran, että problematiikka on 
tullut tutuksi ja analysointiohjelmistoakin kehitettyä. Se mitä ihmisten mielissä liikkuu, on oma maailmansa, 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2637577986351038/
https://ilmastosi.fi/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157207765727725/?comment_id=10157207963812725&reply_comment_id=10157208186592725
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87in_jaksot
https://drive.google.com/open?id=1YNYHv04Pi8_tFtguvxHvN2CwlLh6Eqcz
https://www.facebook.com/MarkkuLOVirtanen/posts/10220189286469380
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157202725122725/?comment_id=10157202854397725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185279102725/?comment_id=10157185617767725&reply_comment_id=10157201398827725
https://areena.yle.fi/1-4219290?utm_medium=social&utm_campaign=areena-web-share&utm_source=facebook-share&fbclid=IwAR2CU3Pxz5l9Q-LMNHZKwdklpJ2S1McVKFg82_NqBu2t-TsceYz7mEpfkfk
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jossa olemassa oleva data saattaa menettää jopa hetkessä käytännön merkityksensä. Mutta ei sillä väliä, 
sillä kyse on ajan henkeen soveltuvista tapahtumien arvioinneista. 

Luonnontieteissä mittausdata säilyttää arvonsa, jos mittaukset on tehty kestävällä tavalla. 
Ilmastotutkimuskin vähin erin on löytämässä uomansa, vaikka poliittinen häirintä tekee parhaansa 
muokatakseen tutkimustulokset näkemyksiään tukeviksi. 

Lustotutkimuksen ajoitusmenetelmät eivät ole tulkinnanvaraisia. Vuosilustot ovat kuin viivakoodi silloin, 
kun on olemassa selkeä kasvun minimitekijä. Lapin männyllä se on lämpötila. 

Käytännön tutkimus on mitä on ja metodeja väärinkäytetään tahattomasti tai tarkoituksellisesti. En pidä 
"vääräoppisia" tutkimuksia huonona asiana. Jonkun on tehtävä asioita "väärinkin", jotta joku toinen voi 
motivoitua etsimään uusia ratkaisumalleja paremman selityksen tai toimin tamallin löytämiseksi. 

Käänteentekevät innovaatiot saattavat syntyä juuri tällaista polkua tallaamalla - niin tieteessä kuin 
liiketoiminnassakin. 

374. Vuosilustoindeksin syklit ja trendit (IF Tiet. 270220) 

Kimmo Kuure. Huaynaputinan iso purkaus vuonna 1600 näkyy kuvan vuosilustoindeksissä. Kun taivas oli 
sakeana purkaustuotoksista, se toki on näkynyt luonnossa muillakin tavoin.  

Trendeistä ei kannata puhua tässä yhteydessä. Tosin havaintosi on oikea; 1700-luvun puolivälissä oli niin 
lämmintä, että metsänrajametsätkin uudistuivat.  

Kyseessä on siis vuosilustoindeksimallinnus, ei lämpötilamallinnus. Indeksit voidaan muuttaa lämpötiloiksi 
noin 50 %:n selitysasteella eli noin 0,7 korrelaatiolla.  

Koska vuosilustot voivat kertoa lämpötiloista vain noin puolen vuoden ajalta (huhtikuu-syyskuu), tarvitaan 
muitakin prokseja kertomaan oman siivunsa ympärivuotisista lämpötilavaihteluista (esimerkiksi kuvat 108-
115).  

Sekä vuosilustoindekseissä että lämpötilamallinnuksissa näkyvä syklisyys ja sen vaihtelu ovat kuvan 
pääsanoma. Syklisyyden vaihtelu on maksimissaan 0,8 asteen luokkaa. Merkille pantavaa on syklisyyden 
voimistuminen viimeisen tuhatvuotiskauden aikana (Kuva 4). 

375. Mikä on Jannen ”Lustia-käyrä”? (IF Tiet. 270220) 

Ohessa hiukan pidempi selitys Jannen nimeämän "Lustian" alkuperästä.  

376. Ilmastonmuutos vai ilmaston vaihtelut? (Mauri Timonen 260220) 

Aiheellinen huomio! 

Kommenttini 25.2.20:35 erääseen "suuta soittavaan" kommenttiin ("... Tehkää ... itsellenne selväksi 
ilmastonmuutoksen tärkeys ja sen vaatimat toimenpiteet") 

Itse asiassa, tarkemmin ajateltuna: ilmastonmuutoksen käsite sulaa käytännössä ilmaston luontaisiksi 
muutaman asteen haarukassa tapahtuviksi vaihteluiksi vuosikymmen-, vuosisata- ja vuosituhattasoilla. 
Täten myös holoseenin laskeva lämpötilatrendi 0,31 ... 0,35 astetta vuosituhannessa kuuluu sarjaan 
"ilmaston vaihtelut", koska kyseessä on toistuva ilmiö.  

Varsinaista Ilmastonmuutosta ovat olleet satojen miljoonien vuosien aikana tapahtuneet isot muutokset, 
jotka ovat aiheutuneet mannerliikunnoista yms. Vai ovatko nekin syklisiä (kuva)? 

Ja koska kysymys on luontaisista suurilmaston vaihteluista, niille ei ole tehtävissä mitään. Asiaa voi verrata 
vaikkapa yritykseksi kammeta kuu radaltaan. 

Linkki kuvaan.  

377. Ilmastonmuutos sulaa ilmaston vaihteluiksi (IS 250220) 

Ilmaston muutoksen tärkeys ... Mitähän se kommentoijan mielestä tarkoittaa? Jos tuntee vähänkään 
ilmastodynamiikkaa, ilmastonmuutoksen käsite sulaa ilmaston luontaisiksi muutaman asteen haarukassa 
tapahtuviksi vaihteluiksi vuosikymmen-, vuosisata- ja vuosituhattasoilla. Niin on tapahtunut holoseenin 
viimeisten kahdeksan vuosituhannen ajan. Koska kysymys on luontaisista suurilmaston vaihteluista, niille ei 
ole tehtävissä mitään. Asiaa voi verrata vaikkapa yritykseksi kammeta kuu radaltaan. 

378. Eelis Pulkkinen Welcome (SI2040 240220) 

Tervetuloa Eelis joukkoomme pohtimaan ilmastoasioita. Kiva ollut seurata asiantuntevia kommenttejasi eri 
foorumeilla. Listasin joitakin otteita monipuolisesta tuotannostasi.  

https://lustialab.com/data/pdf/radinnov3.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/433915647563246/?comment_id=434034210884723&reply_comment_id=504781783809965
https://www.facebook.com/kimmo.kuure?comment_id=Y29tbWVudDo0MzM5MTU2NDc1NjMyNDZfNTA0NTU5MTE3MTY1NTY1
https://lustialab.com/data/pdf/levipuu.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/PohjalaCurve.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/433915647563246/?comment_id=434034210884723&reply_comment_id=504282397193237
https://www.facebook.com/janne.pohjala?hc_location=ufi&comment_id=Y29tbWVudDo0MzM5MTU2NDc1NjMyNDZfNTA0MjgyMzk3MTkzMjM3
https://lustialab.com/data/pdf/PohjalaCurve.pdf
https://www.facebook.com/matimon1/posts/2978831092139364?comment_id=2981679808521159&reply_comment_id=2982325568456583
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006418893.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Phanerozoic_Climate_Change.png
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006418893.html
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2623147434460760/?comment_id=2623452341096936
https://drive.google.com/drive/folders/1fPUeB7h10IiCb0zOdEEv11ELvqQBy4P4?fbclid=IwAR0bKX7M1thJoy32GdFwjtpGmthdBEhAhN4rYsW0QYmDdJLialiX27GdLEQ
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379. Shaviv: parasta terapiaa ilmastoahdistukseen (Mauri Timonen 240220) 

Parasta terapiaa. Nir Shaviv tieteellispopuläärissä pohdiskelussaan päätyy jännitteitä purkavaan 
lohdulliseen lopputoteamukseen: "Kunhan länsimaat selviytyvät tästä lähitulevaisuuden jatkuvasta 
hysteriasta, on selvää, että parin vuosikymmenen kuluessa se joka tapauksessa on menneisyyttä." MIksi? 
Lue juttu kokonaan.  

380. Shaviv lopputoteamus Nikkilä (SI2040 230320) 

Kiitos palautteestasi! Kävin käännöksen vielä uudelleen läpi ja täsmensin joitain kohtia. Nirin 
loppulausahdus "It is plant food after all" eli "Se on kasvien ruokaa kuitenkin" on hiukan heppoinen, joten 
muokataan se ehdotuksesi mukaisesti hiukan täsmällisempään muotoon. 

Muutoin koetin kirkastaa käännöksen mahdollisimman paljon Nirin näköiseksi, vaikkei se ihan helppoa ollut 
joidenkin erikoisten ilmaisujen vuoksi. 

381. Shaviv lopputoteamus (SI2040 230220) 

Sula hulluus jatkuu niin kauan kun kelit ovat lämpimässä vaiheessaan. Ei auta muuta kuin jatkaa työtä 
järkevämmän ilmastokäsityksen levittämisessä. Nirin lopputoteamus ”Whether the Western world will 
overcome this ongoing hysteria in the near future, it’s clear that on a time scale of a decade or two, it 
would be a thing of the past" on mielestäni mainio lähtökohta lähteä rakentamaan ajatusmallia, joka on 
yhteensopiva niin maapallon kuin avaruudenkin suuntaan. Muutama kalvo aiheesta varattuna 
Messukeskuksen esitykseeni! 

382. Shaviv (SI2040 230220) 

Tykkäsin paljon hänen jännitteitä purkavasta lohdullisesta lopputoteamuksestaan: "Kunhan länsimaat 
selviytyvät tästä lähitulevaisuuden jatkuvasta hysteriasta, on selvää, että parin vuosikymmenen kuluessa se 
joka tapauksessa on menneisyyttä." Juttu on laajalle levinnyt netissä. Googlaapa miltei mitä tahansa hänen 
kirjoittamaansa lausetta, osumia tulee roppakaupalla. Tässä yksi esimerkki. 

383. Kartakkeet (IF 230220) 

Antti Virkkunen Hienoa ja kiitos: sinulla on hyvä asenne, On arvokasta, että kehittelet uusia 
lähestymistapoja. 

Ilmastofoorumi on hieno alusta opettaa toisiamme vaikkapa ideoiden ja palautteen vuorovaikutuksessa. Jos 
palaute on asiallista, ja se hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan omissa jutuissa sekä 
"ryhmävertaisarviointi" sen hyväksyy, ollaan askel pidemmällä.  

Ohessa omia sormiharjoitteitani (1 ,2) kehittämälläni MAPP-ohjelmistolla 1980-luvulla. Silloin ei ollut 
tarjolla valmisohjelmia (paitsi kalliilla). Tehtiin niillä joidenkin julkaisujen kuvatkin. Jään odottelemaan 
mielenkiinnolla innovaatioitasi!  

384. Patagonian lämmöt ja pitkä sarja (IF Tiet. 230220) 

Hyviä kysymyksiä Simolta. Näyttää olevan kysymys OAA-alueen datoista. Merivaikutus on ilmeinen. 
Hiilidioksidikorjaus kummastuttaa. Onkohan CO2 sotkettu lämpimämmän meriveden 
lämpötilavaikutukseen? Vuorten takana, idempänä tasankoalueella, näkyy lämpenevä OAA-trendi, mutta 
voimakkaasti laskeva mertensuojainen OAS.trendi (Lansner & Pedersen 2018-tutkimus, kuva 16).  

Lämpötila voi olla ylänköalueilla kasvun minimitekijä. Se näyttäisi olevan vahva kyseisessä tutkimuksessa, 
syynä vuosina 1940-2010 tapahtunut aurinkoperäinen merivesien lämpeneminen.  

Kosteus voi olla minimitekijä silloin, kun lämpöä on riittävästi. Niin on esimerkiksi Mosambikin 
ylänköalueilla. Mosambikin ilmastosignaaleista sivuilla 46-51:  

Kuvakooste pääjulkaisusta (Fig. 1) ja Lansner & Pedersen (2018)-tutkimuksesta.  

385. Ohisalon tieteellinen metodi (IF 220220) 

Luotan tieteelliseen metodiin oikein sovellettuna. Tieteellisen metodin epätieteellisten tulosten suurin 
vahingoittaja on kaveriarviointi ja seuraavaksi suurin epäpätevät tai liian kiireiset vertaisarvioijat. 

Jos kaikki osapuolet tekevät työnsä hyvin, ei ole mitään syytä epäillä, etteikö lopputuloskin olisi hyvä.  

Ydinkysymys: jos vihreä kaavio hylätään, mitä esität tilalle? Ohisalon 16-vuotiaatko, kuten uhkaa tapahtua? 

386. Luonnontieteellinen metodi (IF 220220) 

Luonnontieteissä ilmiöt tapahtuvat niin kuin niiden kuuluu tapahtua. Niitä selvittelevä luonnontieteellinen 
metodi loogisena, itseään testaavana ja loputtomasti toistettavana menetelmänä on itsekantava (Kuva, 

https://www.facebook.com/matimon1/posts/2978831092139364
https://www.facebook.com/matimon1/posts/2978831092139364
https://lustialab.com/data/pdf/Nir_Shaviv.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2619636681478502/?comment_id=2621233977985439&reply_comment_id=2621268071315363
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2619636681478502/?comment_id=2621410234634480&reply_comment_id=2621457747963062
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2619636681478502/?comment_id=2621410234634480&reply_comment_id=2621457747963062
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fwww.google.fi%2Fsearch%3Fclient%3Dopera%26hs%3DsA0%26ei%3DWdFSXt-wGueJk74PzPuE8As%26q%3D%2522one%2520of%2520certain%2520calamity%2522%26oq%3D%2522one%2520of%2520certain%2520calamity%2522%26gs_l%3Dpsy-ab.3...4457.9184..9778...0.2..0.93.152.2......0....1..gws-wiz.......0i71.QwsOI5p6fYI%26ved%3D0ahUKEwifwauXs-jnAhXnxMQBHcw9Ab4Q4dUDCAo%26uact%3D5%26fbclid%3DIwAR3geF76FbZ0XOvjfhepHvcZv0OzgeSJx2aqgvZlYq1FUDsZ6s06wGvGG90&h=AT2MhtYhmgmq-fhnqYGUTEBoe3iGAwYP4vb1i4QoSv63nFLvot2SGSK41nvOfJHz26j4i_v64inxifh4c9T0pPUrXDZ-ozXVTwCsICIRpzRqzBqIHav4-l7cL2p1rDJ_INWv
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185239382725/?comment_id=10157185480127725&reply_comment_id=10157189229402725
https://lustialab.com/__CC-Art/__FinnishRes/1983_Timonen_mta105_kartakkeet_opt.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Metric.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/456358011985676/?comment_id=501362610818549&reply_comment_id=501637274124416
https://drive.google.com/drive/folders/1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4
https://lustialab.com/data/pdf/MozambiqueTreeRingLab4.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185279102725/?comment_id=10157185617767725&reply_comment_id=10157186707737725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185279102725/?comment_id=10157185617767725&reply_comment_id=10157186335562725
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yläosa). Se, että kaikki tutkijat eivät hallitse metodin oikeaoppista soveltamista, ei suinkaan heikennä 
metodin arvoa.  

Jos kaavion yläosan kestävistä periaatteista tingitään tai jopa luovutaan, mikään ismi tai ideologia ei pelasta 
vaikka kuinka papereita allekirjoiteltaisiin tai filosofioita julisteltaisiin. Hyvänä esimerkkinä on 
huutolaispojan roolissa vaikuttava co2, josta väen väkisin yritetään tehdä päällikköä kaiken maailman 
Unescon poliittisilla julistuksilla ja niitä kumartelevien median, poliitikkojen ja rahantekijöiden 
kuorolauluilla. Jos teoria ei kanna, ei sen päälle voi rakentaa mitään pysyvää.  

Kuvaamiesi ajatusten uudelleen tulkintojen (tai tieteestä lipsumisen) seurauksena nykytutkimus on 
enenevässä määrin siirtynyt kuvan "alakerran" 
violettitaustaisen metodin käyttöön. Kun tätä "tulokset 
edellä" toimivaa lähestymistapaa sovelletaan, rahasäkkien 
suut toki avautuvat, koska rahoittaja tietää jo tutkimuksen 
suunnitteluvaiheessa, millaisia tuloksia se tulee saamaan. 
Kyseessä kuitenkin on tieteellisen metodin väärinkäyttö.  

Väitän, että Erkon rahoituksen realisoinnissa on suunniteltu 
edettäväksi violettipohjaisen tiekartan pohjalta. Jos olen 
väärässä, hyvä niin, sillä silloin oltaisiin toimittu 
vihreäpohjaisella tiekartalla.  

Palaan tähän kirjoitukseeni siinä vaiheessa, kun tutkimuksen 
tulokset on julkaistu. 

387. Harhaa (IF 210220) 

Ruutukohtainen keskiarvo on aika onneton mittari paikallisten olosuhteiden kuvaamisessa. Vertaus: jos 
varpaat on jäähileessä ja päälaki 74-asteisessa lämmössä, keskiarvo 37 astetta ei juurikaan kykene 
kuvaamaan tilannetta. Äärivaihtelu on usein se kiinnostavampi asia. Jos ruudulla lisäksi on korkeusvaihtelua 
ja muita luonnonesteitä, ei edes tiedetä, mistä lämpö on peräisin alueella. 

Hyvä tutustua Lansner ( Pedersenin (2018) tutkimukseen siitä, kuinka lämpötila saattaa vaihdella ruudunkin 
sisällä jopa vastakkaissuuntaisesti.  

388. Kulmala ja Rebellion 

Jos tutkija lähtee mukaan moisiin luuloon perustuviin uskonjulistuksiin, tieteellinen uskottavuus 
luonnollisesti kärsii. Riippumaton luonnontieteellistä metodia noudattava tutkija ei politikoi vaan keskittyy 
tieteensä tekemiseen.  

Mutta jos on sitoutunut Unescon vuonna 2011 virallisesti määrittelemään ns. poliittiseen 
ilmastonmuutostutkimukseen, silloin toki voi mellastaa kuten lystää, koska kyseessä on ei-tieteellinen 
toiminta.  

389. Erkko ja Kulmala (IF 220220) 

Ei tarvitse olla kaksinen neropatti ymmärtääkseen, että Erkko on hakemassa tieteellistä "kummisetää" 
tulevalle propagandalleen ja siihen perustuvaan liiketoimintaansa. 

Minäkin tekisin niin, muusta ja muista välittämättä, jos olisin egoistinen ja ahne rahan orja! 

Eikä siinä ole mitään ihmeellistä tai kauhisteltavaa, se on vain pelin henki nykyään! 

390. Kulmala on agendatutkija (IF 220220) 

Kyse ei ole pelkästään siitä, vaan paljon enemmästäkin haitanaiheuttamisesta. Kun nämä "gurut" 
lausahtavat ties millä perustein jotain myyvää (ja tieteellisesti epärehellistä), sinisilmäiset poliitikot ja 
dollarinkuva silmissään toimivat rahanahneet poliitikot motivoituvat ja sumeilematta pistävät likoon vaikka 
miljardeja hokemalla mantraa "maailman pelastaminen". Tätähän on ikävä kyllä jo koettu sekä 
suomalaisessa että eurooppalaisessa päätöksenteossa. 

Voivat siis olla järkyttävän kalliita kavereita veronmaksajalle nämä kulmalat ja vastaavat tieteellisesti 
kapoisilla väylillä toimivilla agendatutkijat. 

391. Kulmalan agendat (IF 220220) 

Pelkään pahoin, että kyseessä on "tulokset ensin"-tutkimus nykymallin mukaisesti. Projektin läpivienti on 
siten pelkkää agendaalista teatteriesitystä. Ikävä näin sanoa, mutta se on poliittista 
ilmastonmuutosmääritelmää noudattavien tutkijoiden normaali työskentelytapa. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185239382725/?comment_id=10157185480127725&reply_comment_id=10157185745132725
https://drive.google.com/drive/folders/1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4?fbclid=IwAR0y-UhOvvx-kZu12vSbYW_bEPeuuwJMZyNT8ycRVWWF8RcMmmZujlbd0CA
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185279102725/?comment_id=10157185617767725&reply_comment_id=10157185683727725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185279102725/?comment_id=10157185617767725&reply_comment_id=10157185683727725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185279102725/?comment_id=10157185314047725&reply_comment_id=10157185382162725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157185279102725/?comment_id=10157185289077725&reply_comment_id=10157185312462725
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392. IF säännöt (Ei julkaistu? 0220) 

Säännöissä ei tosiaankaan mainita poliittisten kannanottojen mahdollisuutta tieteellisellä puolella. Se 
esitetään säännöissä epäsuorasti:  

"3 Pysy ryhmän aihepiirissä. Tämä ryhmä on tieteellisempää keskustelua varten. Ei uutislinkkejä tai muita 
populaarijakoja ilman relevanttia tieteellistä näkökulmaa saatteessa. Muu ilmastoon liittyvä keskustelu 
pääryhmään." 

Lisäksi keskusteluissa noudatetaan luonnontieteellisen ilmastonmuutoksen määritelmää. Poliittista 
agendaa tukevan määritelmän avauksia ei suosita (vasemmanpuoleinen kuva). 

393. Merien roskittuminen (IF Tiet. 220220) 

Jaakko Tamminen Menee kyllä jossittelun ja mutunkin puolelle, jos tieteellisesti aletaan arvioida 
vaikutuksia. Täytyy muistaa merten suunnaton tilavuus ja merten kyky puhdistautua. Mutta toki olen sitä 
mieltä, että ympäristöä tulee suojella viimeisen päälle. Pitäisi olla nollatoleranssi asiassa. Palatakseni 
teemaan, ympäristöasia ei liity suurilmaston muutoksiin, jota hallitsevat muut voimat. 
http://www.kysy.fi/.../paljonko-merenpinta-nousisi-jos... 

394. Juttujen ylituomarointi (IF 210220) 

Josko ei heittäydyttäisi ylituomareiksi siinä, mikä taho saa sanoa mitäkin. 

395. Tampereelle ilmastohätätila? (IF 170220) 

Ei ole järjen köyhyydellä rajoja. Mutta ilmastosiisti suomalainen ilmasto jo on ja pysyy! Miksi siis hyppiä 
tasajalkaa tantereella? 

396. Eteläisen pallonpuoliskon pitkä lustosarja (Lara, Luckman) (IF 170220) 

On se Kiitos Kimmo tästä linkistä. Kyseessä on kovatasoinen juttu, jonka takana ovat muun muassa kaksi 
arvostamaani lustotutkimuksen kansainvälistä maailmanhuippua Antonio Lara ja kanadalainen Brian 
Luckman. Tuttua juttuahan siinä oli paljon. Huomiota kiinnittää eteläisen pallonpuoliskon lämpenevä 
kehitys Milankovicin syklien mukaisesta. Niin sen pitää mennäkin: siellä lämpenee, kun meillä pohjoisessa 
viilenee pitkässä juoksussa. Pohjoinen pallonpuolisko on siis kääntämässä selkänsä Auringolle, josta 
eteläinen pallonpuolisko kiittää (tai sitten ei; liian kuumaa ja kuivaa tulossa?) 

397. MT arkistointimalli (IF 170220) 

On selvää, että jonkinlainen julkaisujen organisointi on tarpeen. Sitä pitää käytännössä tehdä usealla 
tasolla. Otin hiljattain käyttöön yksinkertaisen julkaisujeni organisointimallin, jossa hyödynnän MS Wordin 
ominaisuuksia mm. otsikointien ja niihin liittyvien tunnisteiden avulla. Linkitän julkaisun tunnistetiedon 
otsikkoon, jolloin klikkaamalla otsikkoa pääsee ao. julkaisuun. Tämä yksinkertainen organisointimalli toimii 
esimerkiksi bloggaamisen ja erilaisten raportointien, jopa kirjojen perusmateriaalina. Linkittämällä otsikot 
medioiden linkkeihin pääsen originaalijulkaisuihin helposti käsiksi.  

Kun vie tekstinsä järjestelmään ennen julkaisemista, tulee oikeinkirjoituskin samalla tarkistetuksi! Minulla 
on myös mainio Grammarly tarkistuskaverina.  

Jossain vaiheessa voisi ottaa seuraavan askeleen ja rakentaa perusjärjestetty data tehokkaampaan 
hallintaan avainsanoja käyttävän yksinkertaisen tietokannan ja myöhemmin viisautta hallitsevan 
oliopohjaisen tietämyskannan, silloin oltaisiin jo tosi pitkällä tietämisen ylimmälläkin portaalla (kuva).  

Aiheesta enemmän kiinnostuneet: 

"Helmiä kalastamassa. Avauksia tietämyksen hallintaan": 

Kuva poimittu linkin kalvosarjasta (Kuva 11). 

Nooh, tämä on ajatuksiani ideoinnin pohjaksi. Mutta minun realismiani joka tapauksessa on hyvin toimiva 
julkaisujeni perustaltiointi, jota jaksan tehdä systemaattisesti. Nyt koossa, tämä mukaan lukien, 96 
julkaisua. 1000 tähtäimessä! Tässä siis mennään tällä hetkellä.  

Jos kiinnostaa, kopsatkaa tästä malli käyttöönne. 

398. Totuuden kasvot (IF 160220) 

Tosi mielenkiintoista! Totuudella on yllättävän usein omat kasvonsa! :) 

399. Nasan ”nättijusseilu” (SI2040 160220) 

Hauskasti tehty propagandistinen esitys. Lopettivat 600 000 vuoteen juuri soppevasti ennenkuin CO2-
pitoisuus alkaa nousta! :) 

https://www.facebook.com/matimon1/posts/500145910940219:15
https://lustialab.com/data/pdf/climatechange.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/498388591115951/?comment_id=498615664426577&reply_comment_id=500858837535593
https://www.facebook.com/jaakko.tamminen.108?hc_location=ufi&comment_id=Y29tbWVudDo0OTgzODg1OTExMTU5NTFfNTAwODU4ODM3NTM1NTkz
http://www.kysy.fi/kysymys/paljonko-merenpinta-nousisi-jos-kaikki-maapallon-ihmiset-menisivat-uimaan-samaan-aikaan?fbclid=IwAR0VbRu5YIURENeK4kPirMKC6r0Z1Uyf_mtflP_uFF5zPzTWrl513ZkuMkI
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157180682892725/?comment_id=10157182723347725&reply_comment_id=10157182960497725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157172177162725/?comment_id=10157172183612725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/496071844680959/?comment_id=496789154609228
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/490828725205271/?comment_id=491198338501643&reply_comment_id=496758451278965
https://drive.google.com/drive/folders/17rX1Vv5bVgKTXAaJiuWVogH8DpWalTxH
https://drive.google.com/open?id=1ho-kaHwiHZVFIHIfsGuMXZCS2r7oa8SV
https://drive.google.com/open?id=18fr0bb2UB4em6mdQVwWavBbbibg1It63
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157168958377725/?comment_id=10157169895047725&reply_comment_id=10157170327977725
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2606553436120160/?comment_id=2606572359451601&reply_comment_id=2606597579449079
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Nasasta on muuten tullut valehtelemisen "NättiJussi"-sivusto ilmastoasioissa! :)  

400. Mika Karjalaisen ilmastoseuranta (SI2020 160220) 

Kiitos Mika, aineistosi tuovat tervetulleen lisän reaali-ilmaston seurantaan. Kun niistä tehdään erilaisia 
koosteita, jakaumia ja vertailuja aiempaan nähden, päästään hahmottamaan kokonaisuutta, joka kenties 
haastaa ”virallista” ilmastoraportointia.  

On käynyt yhä ilmeisemmäksi, että virallista ilmastoraportointia todella tulee entistä enemmän haastaa. 
Ilmastoasemien alkuperäisissä mittauksissa näkyvää kokonaisvaihtelua on ryhdytty muokkaamaan 
monenlaisten kikkakolmosten avulla. Keinoina on esimerkiksi aikaperspektiiveillä ja havaintojen karsimisilla 
kikkaileminen. Lisäksi on siirrytty matriisipohjaisiin ruutujen käyttöön, joissa äärivaihtelut saavat tehdä tilaa 
erilaisille keskiarvomallinnuksille. Kikkailut ovat johtaneet siihen, että tietokonemalleihin perustuva 
virtuaali-ilmasto ja todellinen ilmasto ovat alkaneet elää toisistaan riippumatonta elämäänsä.  

”Kahden ilmaston malli” ei tietenkään ole jäänyt huomaamatta kriittishenkisiltä tutkijoilta ja 
ilmastoharrastajilta. Syitä siihen, miksi alkuperäisistä havainnoista on tullut epämääräistä 
ilmastomuokkaamisen materiaa, voidaan vain arvailla. Voidaan esimerkiksi kysyä, onko ilmastotiede 
kadottanut yhteytensä luonnontieteelliseen metodiin poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän myötä vai 
onko kyse peräti paljon puhutun poliittisen "ilmastoagendan" edistämisestä. 

Olipa niin tai näin, hienoa Mika, että on olemassa kaltaisiasi terävästi ajattelevia ja asialle myös jotain 
tekeviä henkilöitä. Sinunlaisiasi tarvitaan lisää! :)  

Niin kauan kun ei ole olemassa vaihtoehtoisilla menetelmillä tuotettuja mittaussarjoja ja raportointeja, ei 
voida myöskään haastaa virallista totuutta. Omalta osaltani olen käyttänyt analyyseissäni myös erilaisia 
ilmastoprokseja. Ne kertovat yllättävänkin usein toisenlaista totuutta ”kiveen hakatuista” tuloksista.  

Hiilidioksidirakennelma ilmaston lämmittäjän roolissa huojuu yhä voimakkaammin. Kiitos sille, että 
proksitutkimukset ovat haastaneet voimallisesti olemassa olevia ”ilmastototuuksia” niin menneisyyden kuin 
nykyisyyden suhteen. Näyttää vahvasti myös siltä, että prokseilla ennustetaan parhaiten myös tulevaa 
ilmastoa. Toki sillä ennakkovarauksella, että ilmaston kaoottisella komponentilla riittää takataskussa 
”ylläreitä”.  

Toki prokseihinkin liittyy kaikenlaisia ongelmia, mutta onneksi totuuskin majailee siellä jossain kohinan 
seassa!  

Vielä kertauksena: luonnontieteellisen ja poliittisen ilmastonmuutoksen määritelmät.  

401. Proksien ja instrumentaalimittausten yhdistäminen (Ei julkaistu 0220) 

Proksien ja instrumentaalimittausten yhdistämiseen liittyy perustavaa laatua olevia sellaisia ongelmia, jotka 
lähes satavarmasti johtavat virheellisiin johtopäätöksiin. Kyse on suuritaajuisten (high-frequency) 
instrumentaalimittausten yhdistämisen vaikeudesta matalataajuisempaan (low-frequency) 
proksimuuttujien vaihteluun, sillä mittaussarjat yleensä ovat liian lyhyitä matalataajuisten vaihteluiden 
määrittämiseen. Jos lasketaan viimeisten 200 vuoden CO2-keskiarvo, ollaan tasolla 310 ppm, mikä vastaa 
aiempia huippuarvoja. 

Kyseessä on joko tarkoituksellinen harhaanjohtaminen (huijaus) tai tutkijoiden heikko ammattitaito. En 
tässä tapauksessa usko jälkimmäiseen, joten agendahommiksi taitaa mennä... 

Ei-vuodentarkkoja prokseja yleensäkin vaivaa korkeataajuisen vaihtelun häviäminen tasoituksissa. Siksi 
niiden informaatioon menneisyyden ilmastomittareina tulee suhtautua kriittisen asiantuntevasti. Se koskee 
myös jäätikköprokseja. Onneksi se totuuskin on siellä kohinan seassa jossain; se vain pitää osata erottaa 
ammattitaidolla muusta kohinasta (noise). 

Ainoastaan puulustot vuodentarkkoina selviävät puhtain paperein resoluutiosta aiheutuvasta vaihtelun 
tasoittumisesta. Mikä parasta, ne pystyvät kuvaamaan myös matalataajuisen vaihtelun (RCS). Prokseina 
niillä toki on muita vajavaisuuksia, joiden hallinta edellyttää pelikenttänsä ammattimaista osaamista. 

Hyvänä esimerkkinä siitä, miten ei proksi-instrumentaalimalleja ei pidä yhdistellä, ovat Mann-Marcott -
tyyppiset tasoitukset (Linkki 1). Marcottissa sentään oli rehtiyttä myöntää julkisesti vuoden 2013 
virheellinen lätkämailansa. Itse asiassa proksi-instrumentaalimallit pitäisi kokonaan julistaa pannaan, sillä 
lyhyyden vuoksi tuskin mistään instrumentaalisarjasta on mahdollista selvittää satojen vuosien pituista 
matalan taajuuden vaihtelua, mikä puolestaan tuhansien vuosien pituisissa prokseissa on oletusarvo. Niin 
ikävää kuin se onkin todeta, eritaajuiset vaihtelut kohtaavat väärissä paikoissa, mikä on tilastotieteellisesti 
kestämätön paikka. 

On paljon muutakin, josta pitää tietää ja huomioida prokseissa instrumentaalimittausten ”jatkajina” 
puhuttaessa. Niistä kertoo analyyttisesti ja asiantuntevasti Christiansenin ja Ljungqvistin 57-sivuinen ” 
Challenges and perspectives for large-scale temperature reconstructions of the past two millennia” (Linkki 
2). Toivottavasti he laajentavat erinomaisen opettavaisen tarkastelunsa ”proksitieteilijöiden” oppikirjaksi 
saakka! 

https://climate.nasa.gov/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2606243569484480/?comment_id=2606511989457638
https://lustialab.com/data/pdf/climatechange_method.pdf
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Kuva 1: Nasan sekä virheellinen (ks. teksti) ja tarkoitushakuinen esitys CO2-määristä. Aikaikkuna 0,4 
miljoonaa vuotta. 

Kuva 2: Aikaikkunassa 600 miljoonaa vuotta näkyy CO2:n ja keskilämpötilan häilyväinen yhteys suurillakin 
pitoisuuksilla (Linkki 3). 

Kuva 3: Kikkailua aikaperspektiiveillä: mikä on pientä ja mikä suurta CO2-vaihtelua? Ylemmän kuvan CO2-
taso 300 ppm häthätää irtoaa alemman kuvan x-akselista. 

Onko CO2: vaarallista? Ainakin dinosaurukset elelivät mukavasti 2000 ppm:n CO2-pitoisuudessa! 

402. Linkit Christiansen & Ljungqvist-kommenttiin (SI2040 160220) 

Christiansen ym. 2016.  

Marcott ym. 2013.  

Kuva 1: Nasan virheellinen esitys, 400 000 v. 

Kuva 2: Climate 460 MYA like today, but CO2 levels 5-20 times as high  

Kuva 3: Kikkailua aikaperspektiiveillä? 

403. Eija-Riitta Korholan IS-haastattelu (IS 130220). Katso myös IF-kommenttini (IF 130220) 

Kuten hän sanoi, maltti on valttia. Panikointi on huono tapa ratkaista ongelmia. Tuulimyllyihin ja 
sähköautoihin panostaminen on lyhytnäköistä. Nuo tekniikat väistyvät kalliina ja luonnonvaroja tuhoavina 
ratkaisuina. Ne muodostavat myös suuren luokan ja kalliin ympäristösaasteongelman.  

Paras tapa ratkaista ilmastonmuutosongelma (jota ei edes ole olemassa!): kädet ristiin, odotetaan ja 
annetaan tekniikan kaikessa rauhassa kehittyä. 

Siitä pitäisi olla oikeasti huolissaan, että ilmasto pohjoisella pallonpuoliskolla on Milankovicin syklien 
mukaan jäätymässä 0,31 asteen vuosituhatvauhtia. Viimeisten 7500 vuoden aikana on viilentynyt 3-9 
astetta (kesä-talvi). Vuotuisina- tai kymmenvuotislämpötiloina, ilmaston syklisyys huomioiden, se tarkoittaa 
jopa useiden asteiden viilenemisiä. Ja koska jo nyt on kylmempää kuin kertaakaan holoseenin viimeisten 10 
000 vuoden aikana, kasvaa uhka siihen, ettei lumi sulakaan joka kesä napapiirin pohjoispuolella. Jääkausi 
tulee asteittain, ”hivuttamalla”. 

404. Australian maastopalot ja ilmasto (ei julkaistu 0120) 

Mauri Timonen 27.1.2020: Australian maastopalot ja ilmasto. Miksi palot ovat voimistuneet? 14 s. 
Lustialab-julkaisu. 

405. OAS ja OAA-lämpötilat (ei julkaistu 0120) 

Kaakkois-Australiassa sijaitsevan Great Dividing Range-vuorijonon pohjoispuolella sijaitsevilla mereltä 
suojaisilla ns. OAS-mittausasemilla lämpötilatrendi on laskeva. Meren puoleisilla OAA-mittausasemilla 
trendi on nouseva. OAS-mittaukset kertovat reaali-ilmastosta, mutta OAA-asemat eivät. 1900-luvun alun 
merenpuoleisiin OAA-mittaustuloksiin vaikuttaa viiveellisesti aiemmilla vuosikymmenillä/-sadoilla 
viilentynyt merivesi (pieni jääkausi). Aktiivisen auringon jaksolla 1940-2010 lämmittämä merivesi 
puolestaan näkyy viiveellisenä 1950-luvun jälkeisissä mittauksissa OAA-asemilla. Tanskalaiset tutkijat 
Lansner ja Pedersen (2018) paljastivat mielenkiintoisella lähestymistavallaan sen, että merivesien 
viiveellinen lämpö tulkitaan virheellisesti alailmakehän hiilidioksidin vaikutukseksi. Linkki. 

406. Tony Heller CMIP6 (IF Tiet. 0120, julkaisu kadonnut) 

Holoseeni-ilmastolle on tyypillistä lämpötilojen jopa monituhatvuotinen syklisyys. Myös siihen vaikuttavat 
kaoottiset tekijät kiinnostavat, koska niillä voi olla suuri vaikutus maapallon ilmaston lämpötilavaihteluihin 
(maapallon ilmastodynamiikkaan).  

Ilmastodynamiikkaan liittyy tuhansittain ilmastoon vaikuttavia muuttujia - toisin kuin poliittisesti 
määritellyssä "ilmastotieteessä", jossa pyritän osoittamaan kaikin mahdollisen keinoin vain yhden 
muuttujan, alailmakehän hiilidioksidipitoisuuden, ylivertainen asema ilmaston keskeisenä ajurina. Tämä on 
johtanut umpikujaan ja perin kummallisille poluille. 

Onneksi tiede kulkee omaa latuaan ja asioiden todellinen laita kirkastuu sitä mukaa, kun opitaan 
ymmärtämään Maapallon ilmaston riippuvuutta sekä sisäisistä että ulkopuolisista tekijöistä.  

Avaruusilmasto on tämän päivän avainkysymys siksi, että olemme vihdoin alkaneet ymmärtää enemmän 
aurinkokuntamme toiminnasta. Seuraavassa IPPC-raportissakin vuonna 2022 otetaan avaruustekijät 
monipuolisemmin huomioon, joskin tehdyt testimallinnukset vähättelevät edelleenkin avaruusilmaston 
merkitystä Maan ilmastodynamiikassa.  

Erityisosaamiseemme kuuluu nykyisen lämpökauden eli holoseenin aikaiset sykliset ja muista syistä 
aiheutuvat ilmaston vaihtelut. Holoseenin ilmastodynamiikan ymmärtäminen selkiyttää merkittävästi kuvaa 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2606553436120160/?comment_id=2606554006120103
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2016RG000521
https://drive.google.com/open?id=1jPkl8SXDActEfgSC5zXpM9frx-sobW8v
https://wattsupwiththat.com/2010/08/10/study-climate-460-mya-was-like-today-but-thought-to-have-co2-levels-20-times-as-high/
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006405639.html?fbclid=IwAR2n5JF2qJFP1rI3rpodNMfSrURWAVX-UKdIIJf_9StxYbXuxQmO0ARBK8c
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157159809547725/?comment_id=10157160052207725
https://drive.google.com/open?id=1eTtqvcSzNMf4zwf9FiIUjmnAccLplxXR
https://drive.google.com/open?id=1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/492793741675436/?comment_id=492932231661587
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siitä, millaisessa ilmastovaiheessa tällä hetkellä mennään. Tarjolla on runsaasti tietoa netissä, kun vaan viitsi 
hiukan nähdä vaivaa sen etsimiseen.  

407. Eero Wallenius tulokset (IF Tiet. 0120, julkaisu kadonnut) 

Eero Kirjoitit:  

--- 

"Loppupäätelmänä voisi todeta että tekemieni laskelmien perusteella EI CO2 vaikutuksella voida perustella 
väitteitä sen olevan säätävänä tekijänä ilmaston lämpenemisessä. Laskelmasta käy selvästi ilmi että 
ilmakehän H2O pitoisuus säätää sen lämpötilaa. Ja oman mielipiteeni on että ilmakehän lämpötilan nousu 
on yhteydessä yleisen kosteuden nousun kanssa, mahdollisesti muuttuneen pilvisyyden ohessa." 

--- 

Sallittakoon minunkin tässä yhteydessä esitellä näkemyksiäni ja päätelmistäsi syntyneitä ajatuksiani.  

Päätuloksesi tuntuvat maalaisjärjen mukaisilta. Pilvisyys tasaa maanpinnan tasolla vuotuisia 
äärilämpötilavaihteluita: kesällä se koetaan viilentävänä ja talvella lämmittävänä tekijänä. Ja mikäs 
muukaan kuin vesihöyry siirtää lämpöä paikasta toiseen tuulen avittamana.  

Pilvisyyden vaihtelun tutkimisessa ollaan vielä lapsenkengissä. Pilvisyys voi olla (ja todennäköisesti onkin) 
syklistä alkuperää, ja se selittynee avaruusilmaston dynamiikalla. Kyllä tanskalaiset ovat hajulla! Mutta 
siltikin, nykyinen tietoutemme suurilmaston ja avaruusilmaston dynamiikoista vaihteluineen on vielä 
valitettavan vaillinaista. Käsitys siitä, että maapallo toimii yksinäisenä sutena avaruudessa, ikään kuin 
eristettynä kosmisesta yhteydestään, edustaa karkean luokan tieteellistä näkemyksettömyyttä!  

Onneksi CMIP6:ssa ollaan nostamassa monta merkityksellistä ilmastotekijää pöydälle. Tosin näyttää siltä 
(ennustan), että prosessissa joudutaan läpikäymään koko joukko valheellisia CMIP6-”lätkämailoja”, ennen 
kuin luonnontieteellinen totuus alkaa hahmottua. Siihen voi mennä jopa parikymmentäkin vuotta 
”poliittisen ilmastotieteen” jatkossakin voimakkaasti värjäämällä tieteenalalla! 

Otoksia nopeasti laajentuvasta CMIP6-sillisalaattitarjonnasta (onneksi totuuskin luuraa siellä jossakin!  

 Kuva: CMIP6-tiekarttahahmotelmia. Esittelyä kohdasta 14:30 alkaen:  

 

408. Jääkausi (Pekka Kangas 100220) 

Saahan sitä luulla ja toivoa mitä tahansa. Kun katsoo taaksepäin ajassa, löytää monta toiveikasta utopiaa, 
jotka ovat jo ehtineet häipyä historian ikuiseen hämärään. Sinne ollaan nytkin matkalla, sillä aikanaan pari 
kilometriä korkea jäätikkö peittää pohjoisessa kaiken. Ihan kaiken.  

Kuva 132.  

409. Suomi voi viiletä (IF 231219) 

Tässä kuvallinen versio. Muinaispuut ennustavat: Suomi voi viiletä.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/492793741675436/?comment_id=492932231661587
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/492793741675436/?comment_id=492932231661587
https://www.google.com/search?q=space+climate+cmip6+forcing&tbm=isch&ved=2ahUKEwj67Z3Hp8rnAhWNxCoKHY_DCh8Q2-cCegQIABAA&oq=space+climate+cmip6+forcing&gs_l=img.3...105661.108193..108524...0.0..0.76.536.8......0....1..gws-wiz-img.8OLiZ2LIUMk&ei=oApDXvqdHo2JqwGPh6v4AQ&bih=937&biw=1920
https://www.youtube.com/watch?v=rEWoPzaDmOA
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1117789445234036&id=100010089723406&comment_id=1117827595230221&reply_comment_id=1117848108561503
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1117789445234036&id=100010089723406&comment_id=1117827595230221&reply_comment_id=1117848108561503
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1117789445234036&id=100010089723406&comment_id=1117827595230221&reply_comment_id=1117848108561503
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10156131951962725/
https://lustialab.com/data/pdf/tiede7_ilmasto_ja_lustot.pdf
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410. CO2 (IF 080220) 

Eiköhän se CO2 ollut samaa ainetta silloinkin. Sitä paitsi nisäkkäätkin pärjäilivät hyvin 1000 ppm:ssä 60 
miljoonaa vuotta sitten.  

Ihan hyvä, että hiililaskelmia tehdään, mutta pitäisi muistaa, että ne kuvaavat kulloistakin ajankohtaa ja 
edustavat vain sen hetkistä tasapainotilannetta luonnonkierrossa. Pidempien aikaperspektiivien 
historiantarkastelua on hyvä tehdä välillä, jotta ymmärrettäisiin, ettei kaoottisessa maailmassa ole 
olemassa mitään pysyvää olotilaa.  

Globaalien "maailmanmallien" rakentamista esimerkiksi Maapallon ilmaston lämpötilavaihteluiden 

selittämiseksi ei kannata lähteä rakentamaan yhden ajankohdan hiilenkiertotilanteen perusteella. Jos niitä 
tehdään, parempi, että pysyisivät tutkijoiden pöytälaatikoissa sormiharjoitelmina eivätkä poliittisen 
päätöksentekijän aapisina. 

Kuvan lähde: Pan Terra Inc 

411. Puudeli2021 (SI2040 060220) 

Mietinnässä on, pilvi hyvä. Omiksi muistikkaikseni olen tallentanut viestini Word-tiedostoksi otsikoimalla 
viestin ja liittämällä siihen linkin. Linkillä pääsen alkuperäiseen paikkaan. Muistikkaista puran myöhemmin 
osia pilveen ja tuleviin blogiteksteihini. Tämä on näppärä keino välivarastointiin ja samalla tekstiensä 
oikolukuun. 

412. Hiilidioksidin määrä (IF Tiet. 060220) 

 Eiköhän hiilidioksidikin ole ilmastoa tasapainottava säätelyaine: sitä on varastossa tietty määrä, lisää 
kerätään, jos jostain on tarjolla ja sitä käytetään, jos kysyntää on ja on mistä ottaa. 

Elettiin sitä ennenkin, ja hyvin, vaikka CO2-pitoisuus majaili jopa useissa tuhansissa ppm-yksiköissä. 
Esimerkiksi 150 miljoonaa vuotta sitten, kun oli lämmintä ja kosteaa, asiakaskunta oli suuri, joten kulutus ja 
varastointikin sen mukaista. 

Onko siis väliä, onko sen määrä nyt 400, 420, 450, 500 tai jotain muuta?  

413. Sodankylä-Karasjok (IF 060220) 

Toinen hieno asema on Karasjok Norjan puolella. Se komppaa hyvin Sodankylän kanssa ja toimii samalla 
vertailukohtana. Karasjok vihjaa, että Sodankylää on "lämmitetty" viimeisten parinkymmenen vuoden 
osalta. 

Kuva 24.  

414. Viileneminen Milankovic (IF 0220 viesti kadonnut) 

Kyse on kesälämpötiloista, mutta toki Milankovicin jaksot näkyvät niissäkin (kuva) 

Kuva 132 esityksessäni Lappajärven ilmastoseminaarissa maaliskuussa 2019. 
Ilmaston viileneminen milankovic kuvahaku 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/488365485451595/?comment_id=489243085363835&reply_comment_id=490491721905638
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2152829364825905/?comment_id=2583629125079258&reply_comment_id=2586962121412625
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/488365485451595/?comment_id=489243085363835&reply_comment_id=489341635353980
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/488365485451595/?comment_id=489243085363835&reply_comment_id=489341635353980
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/488365485451595/?comment_id=489243085363835&reply_comment_id=489341635353980
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157136728987725/?comment_id=10157141670477725&reply_comment_id=10157142176417725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157136728987725/?comment_id=10157141670477725&reply_comment_id=10157142176417725
https://lustialab.com/data/clim/karassodkares.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157141532347725/?comment_id=10157141612577725&reply_comment_id=10157142034677725
https://fi.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87in_jaksot
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf?fbclid=IwAR0QCC0wnnVQN-R7Ln6A5D3NzZu_KmopIayFj72Y2PJxjs_0ajCYRL9OMsI
https://www.google.com/search?q=ilmaston%2520+viileneminen%2520+milankovic&sxsrf=ACYBGNRDU3ABcb7EOGacOSjIuLAmA23_YA:1581010895298&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQg7PGvL3nAhUQposKHZ1RBIwQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?q=ilmaston%2520+viileneminen%2520+milankovic&sxsrf=ACYBGNRDU3ABcb7EOGacOSjIuLAmA23_YA:1581010895298&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQg7PGvL3nAhUQposKHZ1RBIwQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=937
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415. Avaruuspöly (IF Tiet. 060220) 

Wikipedian mukaan eräs arvio Maan pinnalle avaruudesta satanut 0,67 m verran Maan eliniän (4,5 
miljardia vuotta) aikana. Se tekee holoseenin 10 000 vuoden ajalle 0,0015 mm. Ei siis hukuta pölyyn millään 
aikataululla! :)  

416. Milankovic (IF 050220) 

Jos puhutaan tuhansista vuosista eteenpäin, on aika selvää. mitä tulee pitkässä juoksussa tapahtumaan. 
Sen Milankovic selvitti jo 1920-luvun alussa.  

Kuten kuvasta näkyy, ilmasto lämpeni jääkauden jälkeen viitisen astetta pohjoisella pallonpuoliskolla. Nyt 
on meneillään pitkässä juoksussa ACLIN-indeksin mukaan viileä kausi (2,5 ... 3,5 astetta, vihreän ja sinisen 
viivan välinen vyöhyke). "Punanenä" ei olisi pahitteeksi! 

Kuva 132 esityksessäni Lappajärven ilmastoseminaarissa maaliskuussa 2019.  

Mm. Erosen juttuja. 

Hyvä kuva myös viimeisestä 300 000 vuodesta.  

417. LDEO (Esko Kololuoma 050220) 

Periaatteessa ajattelen samoin kuin Eija, koska Lindzen on yksi niistä monista hienoista tyypeistä, jotka ovat 
ansioituneet omilla tieteenaloillaan. Tapasin hänet Columbian yliopiston tutkimusyksikössä (Lamont 
Doherty Earth Observatory, lyh. LDEO) vuonna 2005. Fiksu ja todella paljon tietävä tyyppi!   

LDEOssa työskentee myös kenties maailman arvostetuin lustotutkija-dendroklimatologi Edward R. Cook 
(virallisesti eläkkeellä, mutta jatkaa töitään niin kauan kuin jaksaa tai huvittaa). 

418. Holoseenin nuhanenä (IF 251019) 

Kuten kuvasta näkyy, lämpeni silloin viitisen astetta pohjoisella 
pallonpuoliskolla. Nyt on meneillään pitkässä juoksussa ACLIN-indeksin 
mukaan viileä kausi (2,5 ... 3,5 astetta, vihreän ja sinisen viivan välinen 
vyöhyke). "Punanenä" ei olisi pahitteeksi!  

Kuva 132 esityksessäni Lappajärven ilmastoseminaarissa maaliskuussa 2019.  

Mm. Erosen juttuja. 

419. Holoseenipuut (IF 030220) 

Kuva Pöyrisjärventien varresta. Lisää vastaavia: kuvat 33-49 esityksessä. 

 

 

 

 

 

420. Reijo Solantie (IF 030220) 

Tämä Olen Reijon suuri fanittaja. Hän on viimeinen oikea meteorologi IL:ssä. Kyllä Reijo oli suorasanainen 
virassakin ollessaan. Teki väitöskirjan vanhoilla päivillään. 

Tokihan hänkään ei tiedä kaikkea. Hän oli henkilö, joka joutui arvioimaan sademäärämittausten 
korjauskertoimet asemittain siirryttäessä vanhan systeemin pienemmistä pöntöistä isompiin 1980-luvun 
alussa. Menetelmä perustui asiantuntemukseen: hän meni paikan päälle, arvioi ympäristön ja ilmoitti 
kertoimen!   

Solantie 2013: Suomen ilmaston erityispiirteitä. Hän lanseeraa jutussaan mainion käsitteen "Kansallinen 
ilmastonmuutos" 

Reijo solantie – ”ilmasto ja sen määräämät luonnonolot suomen asutuksen ja maatalouden historiassa” 
lectio praecursoria 19.12.2012 

Haku: ”Reijo Solantie Wiki” 

- - - 

Erikoislähetys vuodelta 2007: me metsäntutkijat eläkkeelle jäävää Reijoa jututtamassa yli viiden tunnin 
verran! Ottakaan hyvä asento ja naattikaa kivasta tutkijoiden keskustelusta. Keskustelimme mm. oheisesta 
kuvasta. 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/488503745437769/?comment_id=488857958735681&reply_comment_id=488935865394557
https://fi.wikipedia.org/wiki/Avaruusp%C3%B6ly
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157139083977725/?comment_id=10157139163997725&reply_comment_id=10157139558877725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157139083977725/?comment_id=10157139163997725&reply_comment_id=10157139558877725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157139083977725/?comment_id=10157139163997725&reply_comment_id=10157139558877725
https://fi.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%87in_jaksot
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf?fbclid=IwAR0QCC0wnnVQN-R7Ln6A5D3NzZu_KmopIayFj72Y2PJxjs_0ajCYRL9OMsI
https://drive.google.com/drive/folders/1WRd40tWU_M0Nt-aQUOLAtIiYvTfnFCWk?fbclid=IwAR10m-vUfluaiNksZQdJ6X8mCB8SGT6ilpWSOA8msxdngbST6Bd2U6Zpc8A
https://ztfnews.files.wordpress.com/2014/05/1024px-isotopic_stages_hg.png?fbclid=IwAR2k1btklFPKAhrUE3CDB-ZiERxN3aHaCfE26Svvl5O5GBbOftT-77rXntw
https://www.facebook.com/esko.kololuoma.3/posts/196586111529550?comment_id=197309628123865
https://www.ldeo.columbia.edu/user/edwardrcook
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157131055127725/?comment_id=10157134078777725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157131055127725/?comment_id=10157134078777725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10156851023132725/?comment_id=10156851042747725&reply_comment_id=10156851130682725
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf?fbclid=IwAR0QCC0wnnVQN-R7Ln6A5D3NzZu_KmopIayFj72Y2PJxjs_0ajCYRL9OMsI
https://drive.google.com/open?id=1WRd40tWU_M0Nt-aQUOLAtIiYvTfnFCWk
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157131055127725/?comment_id=10157134078777725
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2579731832135654/?comment_id=2580772322031605
https://drive.google.com/open?id=1wg_HIGWVyPbeOrO9CNNnCEPG_w5Mk2Ap
http://www.ennenjanyt.net/2013/01/reijo-solantie-%E2%80%9Dilmasto-ja-sen-maaraamat-luonnonolot-suomen-asutuksen-ja-maatalouden-historiassa-lectio-praecursoria-19-12-2012/
file:///M:/DENDRO/___CC_Critical/Puudelit/reijo%20solantie%20wiki
https://drive.google.com/open?id=1gilwXeIqjtiBFUIMeXgNzkSR_2L30kmq
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2566195670155937/?comment_id=2576890082419829
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421. Holoseenitrendit+julkaisut (SI2040 270120)  

Tämä Punkarin isosti mesoama, mutta aiheettomasti moittima kolmeen toisistaan riippumattomaan 
tutkimukseen perustuva ilmastotulkinta tukee yleistä käsitystä holoseeni-ilmaston trendeistä ja 
vaihteluista.  

Kuvakooste ja Julkaisut.  

422. Lämpötilasarjat IL/MT (IF 310120) 

Grafiikkaa voi pyöritellä eri tavoin. Perusongelmana kuitenkin on lähtödatan laatu. Viime vuosikymmeniltä 
on merkillisesti kadonnut kylmempiä havaintoja. Simo Ruoho on näistä tehnyt paljon analyysiä. Mitä 
pidemmälle hänen analyysinsä ovat edenneet, sitä reikäisempää data tuntuu olevan. Esimerkki.  

IL:n kuukausikeskiarvoihin perustuvia sormiharjoitelmia. 

423. Lämpötilat IL/MT-IL/Yle (IF 310120) 

Tässä IL:n datasta laskettu 10 paikkakunnan keskiarvosarja 5 vuoden tasoituksella (ruskea käyrä). Melko 
erilaisia tuloksia. Toki minulla myös Karasjok (Kaarasjoki) Norjan puolelta mukana painottamassa paremmin 
Pohjois-Suomen osuutta.  

Viime vuosikymmenet lämmenneet syystä tai toisesta ... 

Kuva 54 sarjassa 10 paikkakuntaa.  

424. MT ilmastotulevaisuus (IF 300120) 

Kiitos huomiosta, mutta se vaatisi kovin paljon, eikä jaksaisi nykyisen touhuamisen päälle. Suunnitelmissani 
on työelämästä irtauduttuani aktiivinen bloggaaminen ja ilmastokirjan tekeminen monikymmenvuotisiin 
kokemuksiini perustaen. Siihen sisältyy myös muisteluksia kansainvälisen tiedeyhteisön (dendromaailma) 
sosiaalisesta kanssakäymisestä. 

425. Seurantaa …  (SI2040 300120) 

Tapaan kurkistaa silloin tällöin nettiin, mitä minuun liittyvää on esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana 
kommentoitu. Näin saa yhden näkökulman siihen, mistä kansalaiset keskustelevat.  

Tässä siis haku "Mauri Timonen" ja aikarajoituksena: viimeinen kuukausi.  

Google-haun "Mauri Timonen" tulokset: 

Ja joskus jotain mielenkiintoistakin löytyy! Mielenkiintoista tällä kertaa: huomasin, että "Tiede.fi"-
keskustelupalstat ovat aktiivisia. Siellä tuli pyörittyä aika lailla 2010-vuoden molemmin puolin (1, 2). :)  

426. Punkari – Academician Tiede.fi 2010  (SI2040 300120) 

Arkistoista löytynyttä (arvatkaa yhdesti, kuka on herra A!) :) A:ta kommentoi JeanS. 

5.12.2012 Re: Ilmastonmuutos - yleis- ja uutisketju: Academician 

------------------ 

Mielestäni yliopistot ja tutkimuslaitokset pitäisi lakkauttaa. Asiathan voi selvittää kyselemällä asiat Kajaanin 
kaduilta. Onko tosiaan E=MC^2 ... kyllä tähän varmuus saadaan näinkin. Taloustieteissä jokainen osaa 
sanoa, paljonko he haluavat käteen. Yhteiskuntatieteilijät ovat kommunisteja. Geologit perustavat 
Talvivaaroja. Biologit hyysäävät liito-oravia. Sillanrakennuksessa on varmaan törsätty 10 x liikaa teräkseen 
... kyllä tämän kansa tietää (firmat vain myyvät tavaraa liikaa). Ympäristön suojeluun ei tarvita kuin promille 
rahaa ja nekin vain tänne meidän mökkirantaan. Ilmaston voi ennustaa ahvenen selkäevästä - tämäkin 
tiedetään Oulujärvellä. Samoin lentokapteeni pitäisi demokraattisesti valita matkustajien joukosta. 
Yliopistoseminaarit kouluttavat herroja, jotka eivät tiedä mitään mutta isottelevat frakit päällä. Tiede-lehti 
voisi muuttaa nimensä Maamiehen Tietolaariksi. Kyllä kaikki vaan on niin väärin. Paljonko kansan varoja 
ollenkaan tuhlataan koulutukseen - sillä rahalla saisi taatusti "Kauniit ja rohkeat" HD-non-stoppina 
tulemaan Lapinkin mökkeihin. 

Nimimerkille Academician: 

---------------------------------- 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2566195670155937/?comment_id=2576890082419829
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2566195670155937/
https://lustialab.com/data/pdf/holotrend.pdf
https://drive.google.com/open?id=1eyoUk9jKbaN7uWjEvZO92fieBlUH6lYU
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/483480729273404/?comment_id=484894525798691&reply_comment_id=485222065765937
https://www.youtube.com/watch?v=vTCasc3TY3Q&list=PLBN2QFUq2f9x4ZHLv5XkGNXmxtiwP3l3w&index=7&t=0s
https://drive.google.com/drive/folders/1uwedWrUAH5O1_JLlEf27KeY-JYozs-On
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/483480729273404/?comment_id=484894525798691https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/483480729273404/?comment_id=484894525798691&reply_comment_id=485222065765937
https://lustialab.com/data/clim/Suomi_118v_2018-12_temps.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2571290789646425/?comment_id=2571755952933242&reply_comment_id=2573091102799727
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2571290789646425/?comment_id=2571755952933242&reply_comment_id=2573091102799727
https://www.google.com/search?q=%22Mauri+timonen%22&sxsrf=ACYBGNQoQ-8M3I1Tqdpxg_e3J0UIPCYWEw:1580334602644&source=lnt&tbs=qdr:m&sa=X&ved=2ahUKEwiMp_eU5annAhWRtIsKHYwGDqsQpwV6BAgKEB0&biw=1920&bih=937
https://www.tiede.fi/keskustelu
https://www.tiede.fi/keskustelu/78718/ilmastonmuutos-yleis-ja-uutisketju-osa-2?page=279
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2566195670155937/?comment_id=2566460693462768&reply_comment_id=2571215056320665
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2566195670155937/?comment_id=2566460693462768&reply_comment_id=2571215056320665
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Olen ollut havaitsevinani, että koette olevanne monella tieteenalalla parempi asiantuntija kuin alaansa 
syvällisesti vuosikymmenien ajan perehtyneet tieteenalojensa edustajat. Miten sellainen on mahdollista 
yhdelle ihmiselle? Kiinnostaisi tietää, millä perustein katsotte saavuttaneenne monen tieteenalan ja 
lukuisten huippututkijoiden suhteen sellaisen ylivertaisen tietämisen tason? 

Ihmettelen kyvykkyyttänne! Mutta olen myös skeptinen suhteenne. Itsekin tieteenalani kansainvälisiä 
kokouksia kolunneena, olen silloin tällöin tavannut kaltaisianne tapauksia. On vaikeaa arvioida, mikä on 
mottonne? Haetteko kenties kollegojen arvostusta? Tiedemaailman kokouksissa saavat arvostusta eniten 
ne tutkijat, joilla on annettavaan omiin tutkimuksiin perustuvaa vahvaa osaamista. 

Osoitatte hallitsevanne jossain määrin teoreettista ajattelua, mutta siihen sekoittuneet luulot ja 
ennakkokäsitykset heikentävät tieteellistä uskottavuuttanne. Ja mitä luulette muiden ajattelevan Teistä 
esittäessänne edellä kirjaamianne ”bäckmanilaisista” ajatuksianne yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
lakkauttamisesta? 

On toki sinänsä arvokasta, että keskustelija tietää jotain tieteenalan problematiikasta. Mutta se vielä ei tee 
kenestäkään huippututkijaa, jollaiseksi te kaiketi miellätte itsenne. Luonnontieteisiin erikoistuneilla 
tieteenalojensa huippututkijoilla on taito tehdä myös omaa ”kovaa” tutkimusta. Siihen tarvitaan toisaalta 
riittävää matemaattis-tilastotieteellistä osaamista ja toisaalta empiiristen aineistojen analysoinnin taitoja. 

Koska Te olette ilmoittautunut usean tieteenalan parhaaksi asiantuntijaksi, olisi jatkokeskusteluita ajatellen 
kiinnostavaa tietää, mikä on biometrisen osaamisenne taso. Ette liene, ainakaan vielä toistaiseksi, esitellyt 
missään yhteydessä tätä puolta itsestänne. Löytyykö huippututkijaksi julistautuneelta sellaista 
välttämätöntä perusosaamista? 

427. Metla, Luke viralliset lausunnot (SI2040 200120) 

Viralliset lausunnot allekirjoittaa laitoksen pääjohtaja. Ne ovat eri juttu kuin mitä tutkijat kertovat. SK-juttu 
Metlasta vuonna 2010. Erimielisyydet olivat lähinnä myrskyä vesilasissa. Viimeisin virallisempi (ei 
kuitenkaan allekirjoitettu lausunto) ilmastoasioista julkaistiin vuonna 2012. 

428. Anna Franken väitöskirja (SI2040 28120) 

Se oli virheellistä mediatietoa. Tässä epätarkkuuksia 
sisältävä juttu.  

Oheinen kuva osoittaa, että indeksit ovat olleet 
viime vuosina sangen keskimääräisiä Punainen: Lapin 
pitkä lustokalenteri, vihreä: Anna Frankin 
mäntymetsänrajalta ja sen molemmilta puolilta 
keräämä väitöskirja-aineisto. Lisää tietoa Anne 
Franke ym. (2017)-raportista ja hänen väittäristään, 
joka tuli ulos joulukuussa 2019. Suunnittelimme 
yhdessä (Anna, Samuli Helama ja minä) sen 
lustotutkimusosion ja ohjasimme Samulin kanssa 
tutkimusprosessin. Päätelmät pääosin Annan. 

429. Heinäkuun keskilämpötila (SI2040 280120) 

Lapin ilmasto on humidinen. Tarkoittaa sitä, että kosteus ei ole 
minimitekijä. Mutta jos lämpöä on riittävästi, molemmat tekijät vaikuttavat 
kuten Etelä-Suomessa.  

Tällä hetkellä ei mitään ihmeellistä kesälämpötiloissa Lapissa, esim. Kuva 
119. Tai suoraan.  

 

 

430. Lansner-Huhta (SI2020 0120 julkaisu kadoksissa) 

Esa Huhta Kun poliitikko sanoo jotakin, takana on laskelmointia. 

Joko katsoit Lansner& Pedersen (2018)-koosteeni? He käyttivät alkuperäisiä datoja ja päätyivät 
yksiselitteiseen tulokseen: mertensuojaisilla OAS-asemilla ole havaittavissa pitkäaikaisia trendejä 
(kansankielellä: ilmastonmuutoksia). Ei edes (Etelä-)Australiassa! 

Merenpuoleisilla ilmastoasemilla sen sijaan on lämmennyt kuta kuinkin saman verran kuin virallisissa 
lämpötilasarjoissa. 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2566195670155937/?comment_id=2566556300119874&reply_comment_id=2569283419847162
https://lustialab.com/Lustia/TutkijanSananvapausSK38_10.pdf
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/mwp240_2_2.1.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2566195670155937/?comment_id=2566556300119874&reply_comment_id=2569091466533024
https://yle.fi/uutiset/3-5293070
https://drive.google.com/open?id=1eJn_A5K9hb7SOEZDnwGsJg3QBeCZuJYX
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2566195670155937/?comment_id=2566219216820249&reply_comment_id=2567438580031646
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/clim/karassodkares.pdf
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2562984377143733/?comment_id=2563099720465532&reply_comment_id=2563309800444524
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2562984377143733/?comment_id=2563099720465532&reply_comment_id=2563309800444524
https://www.facebook.com/esa.huhta.5?hc_location=ufi
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Maastoesteen eri puolilla voi näkyä vastakkaiset ilmastokehitykset jopa 5 km:n päässä toisistaan. Kun 
sarjoja adjustoidaan, tällaisissa tilanteissa "väärään" suuntaan kehittyvät sarjat joko hylätään virheellisinä 
tai adjustoidaan merenpuoleisten asemien rytmeihin. Matriisipohjaisissa tasoituksissa poikkeamat katoavat 
keskiarvoistuksissa, jolloin lopputulos saadaan näyttämään agendan mukaiselta.  

Odotan mielenkiinnolla lisää tutkimuksia tästä tulenarasta ilmastovaihteluiden erityispiirteestä.  

431. Blogikirjoitukset (IF 240120) 

Blogikirjoituksia ei kannata aliarvioida. Ne voivat olla mainioita tieteellisten julkaisujen selkokielisiä 
yhteenvetoja, joihin sisältyvät myös linkit alkuperäisiin tutkimuksiin.  

432. Härkönen denialisti (US 180120) 

"Ilmastodenialisti" (”ilmastonkieltäjä”)-sanan viljelijöiden kannattaisi hetkeksi pysähtyä miettimään, mitä 
he itse asiassa tulevat sanoneeksi käyttäessään ilmaisua. Jos on UNFCCC:n laatiman poliittisen 
ilmastonmuutosmääritelmän kannattaja (vasemmalla kuvassa), on automaattisesti ilmastodenialisti, koska 
silloin ei hyväksy IPCC:nkin käyttämää luonnontieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää.  

Jos kuitenkin 1) hyväksyy luonnontieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän, 2) ymmärtää sen, että 
alailmakehän hiilidioksidipitoisuus on yksi ilmastodynamiikan muodostavissa tuhansista muuttujista ja 3) 
noudattaa tieteellisen metodin pelinsääntöjä ja 4) osaa arvostaa avointa kritiikkiä, sitten ollaan asiallisella 
keskustelupohjalla. 

Perussuomalaiset lähes ainoana puolueena noudattaa luonnontieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää, 
joten heillä on ilmastopolitiikan perusteet terveellä pohjalla. Miten mahtaa olla tilanne muilla puolueilla?  

433. Härkönen denialisti (US 180120) 

Aivan oikein. Härkönen ei edes ymmärrä, mitä sana ilmastodenialisti eli ilmastonkieltäjä tarkoittaa. Jos 
on poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän kannattaja, on automaattisesti ilmastodenialisti, koska silloin 
ei hyväksy IPCC:nkin käyttämää luonnontieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää. 

 

434. Ivan Puolpolo ja satiiri (Twitter 210120) 

Mahtavaa Ivan! Kuulut niihin harvalukuiseen huipputoimittajakaartiin, joilla on myös huumori 
hallinnassa. Satiiri on tieteessäkin piristävä asia ja sitä harrastetaan myös kv. tiedekonferensseissa, 
koska asioiden tarkastelu jopa vastakkaisista näkökulmista auttaa kirkastamaan ajattelua. Miksi siis 
nyrpistellä?  

435. Lansner-1930-luku ja AGW (IF 220120) 

Kuten on monet huomattu, poliittista ilmastonmuutosmääritelmää toteuttavat agw-tahot käyttävät 
propagandistista ”mutkat suoriksi”-grafiikkaa todistaakseen, ettei luontaisella vaihtelulla ole vaikutusta 
lämpötilaan. No tuolla agendallahan on myös tehty – ja edelleenkin tehdään – paljon rahaa, joten mylly 
jauhaa. Mutta nyt varsinaiseen asiaan, joka liittyy 1930-40-luvun lämpötilojen problematiikkaan. 

Lansner & Pedersen (2018)-paperi on tervetullut tarkennus lämmönjakautumisen dynamiikkaan. Heidän 
tutkimuksensa on mielestäni yksi tärkeimmistä, mitä ilmastopuolella on pitkään aikaan nähty. Se myös 
palauttaa 1930-luvun sille kuuluvalle paikalleen - maailmanlaajuisesti! 

Tulokset mahdollistuivat siksi, että he käyttivät mahdollisuuksien mukaan eri lähteistä löytämiään 
alkuperäisiä aineistoja! 

Timonen, M. 2020. Kuvakooste julkaisusta Lansner & Pedersen (2018). 28 kuvaa.  

-------------------- 

Ei julkaistu: 

Kuten on monet kerrat huomattu, poliittista ilmastonmuutosmääritelmää toteuttavat AGW-tahot 
käyttävät propagandistista ”mutkat suoriksi”-grafiikkaa todistaakseen, ettei luontaisella vaihtelulla ole 
vaikutusta lämpötilaan. No tuolla agendallahan on myös tehty – ja edelleenkin tehdään – paljon rahaa, 
joten mylly jauhaa. Mutta varsinaiseen asiaan!  

Lansner & Pedersen (2018)-paperi on tervetullut tarkennus lämmönjakautumisen dynamiikkaan. Heidän 
tutkimuksensa on mielestäni yksi tärkeimmistä, mitä ilmastopuolella on pitkään aikaan nähty. Se myös 
palauttaa 1930-luvun sille kuuluvalle paikalleen - maailmanlaajuisesti! 

Ilmaston ymmärtämiseen ei tarvita supertietokoneita, sillä sitä moninkertaisesti tehokkaampi on 
maalaisjärki yhdistettynä ripaukseen tilastollista mallinnusosaamista. Maalaisjärkeen liittyy muun 
muassa merivesien viivelämmön ja muutaman muun ilmastodynamiikkaan liittyvän tärkeän 

https://drive.google.com/file/d/1bf0J1dgkpizJ9QgqrEaYWxmfgiAifE6g/view?fbclid=IwAR25u2Blejn4mGkeCL3A5XJVzEtQbSn2RgEcQhjKwyOPWoHcIviAWwPt-fg
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157097122352725/?comment_id=10157098423552725&reply_comment_id=10157101831842725
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/lauha-talvi-ahdistaa-mita-historia-kertoo-menneista-lauhoista-talvista-ja-suomen-saahistoriasta/#comment-3105195
https://lustialab.com/data/pdf/climatechange_method.pdf
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/itkonenlindgren/lauha-talvi-ahdistaa-mita-historia-kertoo-menneista-lauhoista-talvista-ja-suomen-saahistoriasta/#comment-3106821
http://lustialab.com/data/pdf/climatechange.pdf
https://twitter.com/ivanpuopolo/status/1219536028555411456?fbclid=IwAR0ByZkP3DmPfleDoxge5yvoRGzl8-1juWUbzRNzIeQw4IANjflHqKaQ9DM
https://twitter.com/ivanpuopolo/status/1219536028555411456?fbclid=IwAR0ByZkP3DmPfleDoxge5yvoRGzl8-1juWUbzRNzIeQw4IANjflHqKaQ9DM
https://twitter.com/ivanpuopolo/status/1219536028555411456?fbclid=IwAR0ByZkP3DmPfleDoxge5yvoRGzl8-1juWUbzRNzIeQw4IANjflHqKaQ9DM
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157088491662725/?comment_id=10157095677047725
https://drive.google.com/open?id=1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4
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avainmuuttujan huomioiminen. Sellaisia mallejahan itsekin olet uskottavasti ja menestyksekkäästi 
esittänyt.  

Colin Prentice edustaa ”Pieni on kaunista”-ajattelua mallintamisissa. Kyse itse asiassa on koulukunta-
ajattelusta. Itsekin mieluummin liputan tähän suuntaan kuin laajoihin kymmenien tai satojen muuttujien 
ekosysteemi- tai ilmastomalleihin, joiden sielunelämä on vaikeasti – tai ei ollenkaan – hallittavissa.  

Koska mielestäni pieni on kaunista, olen pärjännyt hyvin omissa mallinnustöissäni 
regressioanalyysisovelluksilla. Opin regressioanalyysiin perustuvan mallintamisen ja testaamisen 
periaatteet Draper & Smith (1960)-julkaisusta. Tein heidän esittämänsä menetelmän mukaisesti omat 
sormiharjoitteeni laatimalla 1980-luvun alussa REKO-nimisen regressio- ja korrelaatiotauluohjelman 
(käyttöohje ja vähän teoriaakin). Lisäsin siihen myöhemmin vielä joitakin mausteita kuten Ridge 
regression-option. Reko on edelleenkin mallinnustöissä luotettava kumppanini! :)  

Timonen, M. 2020. Kuvakooste julkaisusta Lansner & Pedersen (2018). 27 kuvaa.  

Draper & Smith (1960). Applied regression analysis. Sivut 87-99. 

436. Lansner-1930-luku (Ei julkaistu) 

Simo Ruoho, katsopas tämä vielä kerran tämä Lansner-juttu. Siinä on 1930-luku palautettu paikalleen ja 
niillä periaatteilla, mitä olet merivesien viivelämmöstä esittänyt ja hyvällä menestyksellä mallintanut. 
Lansnerin tutkimus on mielestäni yksi tärkeimmistä, mitä ilmastopuolella on pitkään aikaan nähty!  

437. Kuin pahainen teinipoika … (K-Ruoka 130310) 

J.S.: "Kehotin kasvamaan aikuiseksi, koska siihen kuuluu nöyrtyminen uuden oppimiseen. Kehotan myös 
opettelemaan lukutaitoa, sekä tieteellistä että arkista. 

Niin, suosittelen sitä erityisesti sinulle. Yrität tingata kuin keskenkasvuinen pahainen teinipoika tai yli-
idealistinen Greta. Et tuolla argumentoinnillasi valitettavasti tuo tieteelliselle keskustelulle lisäarvoa. Et 
ole kunniaksi IL:n sille perinnölle, jota esimerkiksi arvostettu Reijo Solantie edustaa. 

Minulla ei ole enempää sanottavaa sinulle. Ota tai jätä. 

438. Nao-indeksi on plussalla, satelee lunta ja on lauhaa ... (SI2040 210120) 

Hyvä on tuo Atlantin lämpöpumppu kuljettajineen (Nao), kun tuo tänne lämpöä Pohjois-Afrikasta 
saakka. 

Jaa, se onkin NAO plussalla. Siksi lounais- ja länsituulet vallitsevat, kuten 1990-luvulla. 

Viimeisestä jutusta (LK281204.pdf) poimittua: Heikki Tuomenvirtakin oli tuolloin tätä mieltä (Pekka 
Maunon tekstiä): 

- - - 

" Nao oli 1990-luvulla niin voimissaan, että sen aiheuttamat talven lämpötilojen nousut Suomessa 
ylittävät kaikki ilmastonmuutoskenaariot. Heikki Tuomenvirta sanookin, että tässä ei ole kyse 
ilmastonmuutoksesta vaan satunnaisvaihtelusta. Nao on ilmakehän luontainen ilmiö. Se on 
mekanistiseksi ajateltuna kuin vieterisysteemi, joka tuppaa heilahtelemaan, hän selittää."  

- - -  

Korjailin taas vaihteeksi dokumenttieni linkkejä, tällä kertaa Pallasjärven ilmastokokoukseen 2005 
liittyen. Tulkoon sekin dokumentaatio esitellyksi tässä yhteydessä, kun osittain samoista asioita niissäkin 
puhutaan. Suosittelen tutustumaan viitteisiin. Kun luette, pieni varaus päälle, sillä jutut ovat 15 vuoden 
takaa. Yllättävän samoina asiat ovat ilmaston suhteen kuitenkin pysyneet. Hauskaa aikamatkaa 
lähimenneisyyteen! :)  

Muisteluksia vuosituhannen vaihteesta:  

Ilmastonmuutos voi tuoda ongelmia äärialueiden metsille 

1990-luvulla lämmintä kuin kuumalla 1930-luvulla Lapissa 

 

439. Proksien ja instrumentaalihavaintojen yhdistäminen 2 (Pekka Kangas 200120) 

Hyvä Ilkka, juuri näin! Vastaavaa kansanomaistamista itsekin pohdin aamusella, mutta ehdit edelle! :) 

Yksittäisen kuukauden tai päivän kirsikkapoiminta tasoitetun tai keskiarvoistetun lämpötilasarjan 
jatkeeksi on juuri siitä kikkailua, millä asiasta tietämätöntä puijataan. 

Kirjoitin jo aiemmin tästä, mutta kerrattakoon. 

http://lustialab.com/data/Kinsys/mreko_sm.pdf
https://drive.google.com/open?id=1qBC8XhOu-VBwnKPqpGgApJJ3utNGFMn4
https://drive.google.com/open?id=1X8N1qDSg89ZcPXHONVJzvIT6IzonaxME
https://www.facebook.com/KRuokafi/posts/1124970434344617?comment_id=1130986280409699&reply_comment_id=1132287080279619
https://www.facebook.com/KRuokafi/posts/1124970434344617?comment_id=1130986280409699&reply_comment_id=1132287080279619
https://drive.google.com/open?id=1bf0J1dgkpizJ9QgqrEaYWxmfgiAifE6g
https://www.facebook.com/KRuokafi/posts/1124970434344617?comment_id=1130986280409699&reply_comment_id=1132287080279619
https://www.facebook.com/KRuokafi/posts/1124970434344617?comment_id=1130986280409699&reply_comment_id=1132287080279619
https://www.facebook.com/KRuokafi/videos/1017422308633368/?__xts__%5B0%5D=68.ARDHogppchj5VAQC-0QKeofFxnNMXFr2_7xeLxYMR0W07fdd7bJLDe2FSIcTGXnHlR4hjrRwfCCzRysf_5QJZqDSLWjyw0e9vXrbx-d4mFHBw8O-YcyK-SDv0deifb17ZY1y7rXxcGy5VJla5FzY_xpfuByEMp15qS8EJ1A-iBnMFwA2vM4G2desRij-iDDnMlnXQ9lZE7SS1rPSMiIIk39LUVVEJkhZm1YIkFbVXTEeYfVzBW5UbQeI3lkcp0jGVHc5ulF55qifTAGeySr-QVU1zeOHAFcEGlotl5PJ2iCQt01mjogUD2seJqID_4LQ2GoEmZFUA4t1U69rKiC26PYVQg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2553870591388445/
https://lustialab.com/data/pdf/Pallas2005.pdf
https://lustialab.com/Lustia/NaoMauno.pdf
https://lustialab.com/Lustia/LK281204.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1098048397208141&id=100010089723406&comment_id=1098077960538518&reply_comment_id=1099947697018211
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1098048397208141&id=100010089723406&comment_id=1098077960538518&reply_comment_id=1099947697018211
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1098048397208141&id=100010089723406&comment_id=1098077960538518&reply_comment_id=1099947697018211
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Toinen suuren luokan kardinaalivirhe on yhdistellä resoluutioltaan erilaista proksidataa- ja 
vuodentarkkoja instrumentaalidatoja. Se on tuttu keino hävittää syklit ja trendit vaikka vaakaviivaksi. 
Juuri tällaista ”mutkat suoriksi”-huijaamista agw-mallittajat ovat harrastaneet kyllästymisiin saakka 
todistellessaan, kuinka luontaisella vaihtelulla ei ole vaikusta lämpötilaan. 

Näiden mann-marcottlaisen koulukunnan harrastamien "kikkakolmosten" tuloksena aina syntyy 
lätkämaila, olipa data millaista tahansa. Tällaisilla tutkijoiden opiskeluksi tarkoitetuilla sormiharjoitteilla 
ei ole mitään tekemistä ilmastotodellisuuden kanssa! 

440. Proksien ja instrumentaalihavaintojen yhdistäminen (Pekka Kangas 200120) 

Edellä selitettiin, mistä on kysymys. On myös huomioitava, että Sceptical Science ei ole tieteellinen 
sivusto, sillä se tukee epätieteellistä poliittista ilmastonmuutosmääritelmää. Se tarkoittaa muun muassa 
luontaisen vaihtelun merkityksen nollaamista vippaskonstein ja hiilidioksidin nostamista kepin nokkaan 
virheellisellä proksidatojen ja instrumentaalidatojen yhdistämisellä (kardinaalivirhe).  

Marcott itsekin myönsi virheellisen menettelyn lätkämailassaan ymmärtäessään, että proksihavaintojen 
resoluutio (tarkkuus) voi jäädä jopa 300 vuoteen instrumentaalimittausten vuodentarkkuutta vastaan. 
Kaikkien havaintojen tulee olla resoluutioltaan samassa mittakaavassa.  

441. Luke kasvututkimus (Ei julkaistu) 

Onhan se tilanne rahoituksen osalta muuttunut, joskaan tutkimustilanne ei ole niin mustavalkoinen. Jos 
hankkii ulkopuolista rahoitusta (kunhan sitä ennen on saanut johdolta hakuluvan), voi tehdä pääasiassa 
TKI-juttuja. Toki nyt tehdään töitä rahoittajan ehdoilla ja kun vielä Luke on ministeriön ohjauksessa, 
käskyt tulevat sieltä sanelupolitiikalla. Itse teen mielelläni TKI-juttujakin.  

Mutta onneksi on myös perustutkimustakin, jopa Luken omalla rahoituksella. Maastoon saakka ei rahaa 
kuitenkaan löydy. Mutta jos saisi ulkopuolista rahaa, maastohommatkin voisivat onnistua.  

Minulla on esim. pitkään lustosarjaan liittyen ihan oikea tutkimusaihe. Tutkimusylijohtajana on Antti 
Asikainen, entinen Metlan tutkija. Mutta varmaankaan ei ole suotavaa kirjoitella kovin kriittisesti. Mutta 
ei se mitään, täytyy koettaa selvitellä luontaisen vaihtelun erityispiirteitä pitkään lustosarjaan 
tukeutuen. Sopii kuvioihini, sillä itse olen tutkimusteeman saanut valita.  

Sikäli hieno juttu, että Foorumi ja SI2040 kannustavat penkomaan asioita, jolloin niistä saa julkaisuun 
sopivia aineksia. :)  

442. Pallasjärvi 2005 (ei julkaistu) 

Otteita Pallasjärven ilmastoseminaarista 2005. Kuvasarjan lopussa pari äänitettä kokouksesta. 

Kuvasarja. 

443. Holoseenikeskilämpötilan mallinnus alailmakehän CO2:lla (SI2040 190120) 

Voi kokeilla, mutta sitä ennen luontaisen vaihtelun määrä pitäisi tietää. Sitä ei tiedä kukaan tarkasti eikä 
se Mutta se ei kiinnosta IPCC-mallittajia! Ja mitkä ovatkaan hiilidioksidin muut vuorovaikutussuhteet, 
niitähän on moneen suuntaan, kun kyse on elämää yllä pitävästä tekijästä.  

Mielestäni kuvassa esitetty tilanne on vähän sama kuin yrittäisi jäätelönsyönnin määrällä selittää 
hukkumisten määrää. Toimiihan se jotenkin, mutta hukkumiset jatkuisivat, vaikka jäätelön syönti 
lopetettaisiin kokonaan. Syynä se, että oleelliset vaikuttavat tekijät puuttuvat. Niitä voisi edustaa yhtenä 
tekijänä vaikkapa lämpötila jossain muodossaan. Sitten tulevat kuvioon muut hukkumiseen satunnaisesti 
vaikuttavat tekivät, joita on koko joukko, esimerkiksi juopottelun vaikutus hukkumisiin.  

Tarvittaisiin koko joukko enemmän tai vähemmän toimivia apumalleja. Ja apumallien apumalleja jne. No 
silloin oltaisiinkin melkein IPCC-mallituksen problematiikassa, kun jouduttaisiin lätkäisemään malleihin 
koko joukko keinotekoisia korjauskertoimia, jotka johtaisivat ojasta allikkoon. :)  

Ville taitaisi siltikin päästä parempiin tuloksiin hukkumisilmiötä tutkimalla, koska siinä pääsee kiinni 
luonnolliseen hukkumisvaihteluun tilastoja tutkimalla.    

Eivät ole IPCC-raporttien mallintajatkaan ole päässeet puusta pitkälle, koska oleelliset muuttujat, 
erityisesti luontaisen vaihtelun osuus, puuttuvat. Jos luontainen vaihtelu lisätään malliin, hiilidioksidin 
selitysvoima heikkenee merkittävästi. 

444. Ilmastomörkö (Eija Tuumi 190120) 

Luonnontieteellisessä ilmastonmuutosmäärittelyssä asetetaan kaikki mahdolliset lämpötilaan 
vaikuttavat muuttujat ominaispiirteineen samalle lähtöviivalle.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1098048397208141&id=100010089723406&comment_id=1098077960538518&reply_comment_id=1099613247051656
https://en.wikipedia.org/wiki/Skeptical_Science
https://drive.google.com/file/d/1UK2_xSWcWy70OWGxvVPQgscSYwFnE8OM/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2488842727891232/?comment_id=2547874891988015&reply_comment_id=2551613574947480
https://www.facebook.com/eija.tuumi/posts/999879130396744?comment_id=1000473593670631
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Siinä on kerrassaan haastetta sille osaa tutkimusmaailmaa, joka poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän 
suojissa on voinut rauhassa pyöritellä viimeisten 150 vuoden aikaikkunassa alailmakehän 
hiilidioksidipitoisuuden ja globaalin lämpötilan välistä näennäisriippuvuutta. Heidän ei ole tarvinnut 
sovitella ilmaston luontaiseen vaihteluun (ilmastodynamiikkaan) liittyvien tuhansien ilmastoherkkien 
muuttujien tarjoamaa selitysosuutta asetelmassa.  

Kun vielä sattui niin onnekkaasti, että ilmasto on ollut toipumassa normaalitilaan holoseenin 
rajuimmasta viilenemisestä (pieni jääkausi), on ihmishistorian suurimmalla tieteellisellä puhalluksella 
ollut median ja poliitikkojen suosiollisella avustuksella mahdollisuus toimia. 

Kuvaavaa on, että IPCC koetti vuonna 2011 kertoa maailmalle, että Unescon (UNFCCC) lanseeraama 
ajatusmalli on epätieteellinen, mutta se oli liian myöhäistä: vahinko oli päässyt juurtumaan median ja 
poliitikkojen ajatusmaailmaan, eikä kelkkaa saatu enää käännettyä, vaan päinvastoin: seksikäs harha 
alkoi ruokkia itse itseään.  

Myöhemmässä vaiheessa läntisen maailman ihmisen ajattelukyky tässä aivopesussa sumentui jopa niin, 
että alkoi esiintyä psyykkisiä ongelmia (ilmastoahdistuneisuutta) ja edelleen ilmastohysteriaa, joka 
tarttui päätöksentekijöihinkin.  

Tilanne on nyt se, että elämää ylläpitävästä harmittomasta kaasusta on tullut ilmastomörkö, jota 
jahdataan tuhansilla miljardeilla euroilla! PÖÖ! 🤑 

 

Ilmastonmuutosmääritelmät: Simo Ruoho Lappajärvellä, 
alkaen kohta 10:25.  

 

 

 

445. Proksien ja instrumentaalimittausten yhdistely - Marcott (Pekka Kangas 180120) 

Kuvassa toistuvasti esiintyvä kardinaalivirhe: prokseja ja instrumentaalimittauksia ei saa yhdistää niiden 
resoluution erilaisuuden vuoksi! Esimerkkinä Marcottin kikkailut ja Mike’s Nature Trick. 

446. Niemi -Child (Ei julkaistu 0120) 

Ilkka Niemi En itsekään halua huulimyllyjen kaltaisia värkkejä sen enempää merelle kuin maallekaan. Ja 
emmehän edes tiedä, mistä hän puhuu!  

En pane pahakseni, että energiapuoleltakin on jotain väriä. Meillähän on omassakin porukassa 
energiaosaajia ja itsenäisiä ajattelijoita, joten keskustelua ja tiukkoja kysymyksiä syntyy. Jos ei tykkää 
jonkun ajatuksista, sen voi sanoa suoraan, mikä tuo väriä keskusteluun.  

Mielestäni häneltä voi kysyä esimerkiksi, eikö energiasiat voitaisi tässä vaiheessa hoitaa ydinmiiluilla. 
Tehokasta ja edullista, eikä punavihreidenkään tarvitsi valittaa hiilidioksidimöröstään! 

Odotan kommentteja myös arvioista, koska tekniikka etenee niin pitkälle, että saamme energian äiti 
Auringolta halvalla. Kaikki muu on värkkäämistä energian 
tuottamisessa. No tietysti pikku ongelma: Aurinko paistaa 
silloin kun sattuu näkymään. 

Koska tekniikka kehittyy nopeasti, odotan 
energiasektorilta sellaisia käänteentekeviä innovaatioita 
(radical innovations), joihin kaikki tahot voivat olla 
tyytyväisiä. 

Antaa hänen kertoilla käytettävissä olevan lyhyen aikansa 
puitteissa. 

Kännykkä on loistava esimerkki radikaaleista 
innovaatioista!  

 

447. Ilmasto – ilmastomörkö (Ei julkaistu 0120) 

Luonnontieteellinen ilmastonmuutosmäärittelyä asettaa kaikki mahdolliset lämpötilaan vaikuttavat 
muuttujat ominaispiirteineen samalle lähtöviivalle. Siinä on kerrassaan haastetta sille osaa 
tutkimusmaailmaa, jotka poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän suojissa on voinut rauhassa pyöritellä 
viimeisten 150 vuoden aikaikkunassa hiilidioksidin ja globaalin lämpötilan välistä riippuvuutta ilman 
velvollisuutta kiinnittää huomiota ilmaston luontaiseen vaihteluun (ilmastodynamiikkaan) liittyvien 
tuhansien ilmastoherkkien muuttujien tarjoamaa selitysosuutta asetelmassa. Kun vielä sattui niin 
onnekkaasti, että ilmasto on ollut toipumassa normaalitilaan holoseenin rajuimmasta viilenemisestä 

https://www.facebook.com/simo.ruoho?hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=g6sGvlhYy5I...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1098048397208141&id=100010089723406&comment_id=1098077960538518&reply_comment_id=1098204633859184
https://lustialab.com/data/pdf/Marcottin_trikit.pdf
https://wattsupwiththat.wpcomstaging.com/2009/11/20/mikes-nature-trick/?fbclid=IwAR1WlakFGtpNvyCN_4oIaNEjT70mq7JrFyuGpe9Dnbc9aeV0VLi1bKEKeo0
https://lustialab.com/data/pdf/radinnov3.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/radinnov3.pdf
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(pieni jääkausi), on ihmishistorian suurimmalla tieteellisellä puhalluksella ollut median ja poliitikkojen 
suosiollisella avustuksella mahdollisuus toimia. 

Kuvaava on, että IPCC koetti vuonna 2011 kertoa maailmalle, että Unescon lanseeraama ajatusmalli on 
epätieteellinen, mutta se oli liian myöhäistä: vahinko oli päässyt juurtumaan media ja poliitikkojen 
takaraivoon, eikä kelkka saatu enää käännettyä, vaan päinvastoin: ilmiö alkoi ruokki itse itseään. 
Myöhemmässä vaiheessa myös läntisen maailman ihmisten ajattelukyky aivopesussa sumentui jopa niin, 
että alkoi esiintyä psyykkisiä ongelmia (ilmastoahdistuneisuutta) ja edelleen ilmastohysteriaa, joka 
tarttui päätöksentekijöihinkin. Tilanne on nyt se, että elämää ylläpitävästä harmittomasta kaasusta on 
tullut ilmastomörkö, jota jahdataan tuhansilla miljardeilla euroilla!  

448. Ilmasto – hävitty taistelu? (IF 160120) 

Miten niin hävitty? Nyt esitellään ilmastoa lämmitetyillä lämpötilasarjoilla ja saadaan joissain piireissä 
kättentaputuksia. Tutkijat, jotka noita kisupohjaisia väärennöksiä esittelevät, ovat joko läksynsä 
huonosti lukeneita tai vaihtoehtoisesti epärehellisiä toimijoita omia etuja tavoitellessaan. Surullista, että 
valehtelemisilla lisätään monen ihmisen ahdistusta, kun ei tiedetä mistä oikeasti on kysymys. 
Valitettavasti näitä huijausyrityksiä ilmastotutkimuksissa nousee nykyisin kuin sieniä sateella. Onneksi 
niillä on myös tapana kadota sienten tapaan.  

Jos halutaan oikeaoppisesti tutkia globaaleja ilmastotrendejä lämpötilamittausten perusteella, on 
asetettava tiettyjä ennakkoehtoja. 

1) käytetään satelliittimittauksia tai alkuperäisiä mittausaineistoja; 

2) eliminoidaan mittaussarjoista merien vaikutus aineistoa luokittelemalla;  

3) verrataan tuloksia prokseista saatuihin tuloksiin.  

Pitää aina suhteuttaa aikaperspektiiveihin. Ajatellaanko samoin kenties 20, 50, 100 vuoden tai 1000 
vuoden kuluttua samoin? Tai muutaman tuhannen vuoden päästä, kun kaikki paikat pohjoisella 
pallonpuoliskolla ovat jäässä? 

Ilmastonmuutos-sanasta on tullut yhtä epämääräinen yleissana denialisti-sanastakin. Ilmastonmuutos 
on pysäytettävä sillä ja tällä keinolla kaikuu eettereissä. ": niiden käyttäjä luulee puhuvansa viisaita 
tekemättä sitä. Ainoa meneillään oleva ilmastonmuutos on 0,30 ... 0,35 asteen tuhatvuotisvauhdilla 
tapahtuva viileneminen - joka sekin itse asiassa on vain pitkän ajan trendi - alkoi 7500 vuotta sitten ja 
jatkunee vielä ainakin 3000 vuoden ajan.  

Kahden 2 asteen haarukassa tapahtuva vaihtelu on ollut normaalia luontaista vaihtelua holoseeni-
ilmastossa.  

Harmittaa, kun toistuvasti törmätään suppeisiin aikaperspektiiveihin liittyvään harhaiseen 
kokonaiskuvaan. Jos haluaa kantaa tutkijan statusta, pitäisi yleisosaamista olla edes tämän verran.  

449. Tarkennuksia keskusteluun (IF 160120) 

Julkaistu: Hyvä tarkennus ohjeissa. Jokainen lause on asiaa. Mitä kuivan kälpäkämmin pystyy 
ajatuksensa esittämään asiakeskusteluissa, sitä parempi, sillä silloin tehdään tilaa varsinaisen teeman 
käsittelylle. Se pätee varsinkin tieteellisessä keskustelussa, jossa irrallaan olevat välispiikit ovat joskus 
hiukan rasittavia 

---- 

Toinen versio: hyvä tarkennus ohjeissa. Jokainen lause asiaa. Mitä kuivan kälpäkämmin pystyy viestinsä 
esittämään asiakeskusteluissa, sitä parempi, sillä silloin tehdään tilaa varsinaisen teeman käsittelylle. Se 
pätee varsinkin tieteellisessä keskustelussa, jossa irrallaan olevat välispiikit ovat rasite.  

Aina kannattaa varoa tunteet edellä menemisestä johonkin provosoivaan kirjoitukseen, on vaara, että 
menee itselläkin ajatus sekaisin. Jos esimerkiksi toinen osapuoli käyttää denialisti-ilmaisua, viestiin ei 
kannattaisi edes vastata ollenkaan, koska ilmaisu on epätieteellinen ja tunnemaailmasta tuleva. Joskus 
kuitenkin on tehtävä poikkeus, jos yleinen asiayhteys vaatii sitä. 

450. Lansner&Pedersen (Jussi Halla-aho 130120) 

Odottelinkin tällaista mielipidekommenttia, koska huolellisesti tehdyn tutkimuksen asiasisältöön on 
vaikeaa puuttua. 

Ansioituneiden tutkijoiden Lansnerin ja Pedersenin työ kuuluu arvostamieni tutkimusten kärkipäähän. 
Kyseessä on malliesimerkki siitä, miten hyvällä ideoinnilla ja luonnontieteellisellä kysymyksenasettelulla 
voidaan löytää uutta ja jopa käänteentekevää tietoa. Heidän lähes kaikille mantereille ulottuva 
tutkimuksensa avaa uuden näkökulman paikallisilmastojen merkityksen ymmärtämiseen. 

Tutkimukseen yhtenä osana kuulunut Australia on mitä mainioin alue testata monimutkaista meri- ja 
mannerilmastojen dynamiikkaa. Kun vielä saatiin tutkimuksen houkuttimeksi perinteiset maastopalot, 
voiko parempaa kohdetta löytää monitieteiselle tutkimukselle! 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157080196202725/?comment_id=10157080276202725&reply_comment_id=10157080776762725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157076666742725/?comment_id=10157078634757725
https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952?comment_id=2732304113556432&reply_comment_id=2539548129636435
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Luonnontieteelliseen ilmastonmuutosmäärittelyn kehikossa tapahtuva tieteellisen metodin 
soveltaminen on normaalia tutkimusta, jossa pelinsääntöihin kuuluu myös tulosten toistettavuuden 
testaaminen. Jos jotakuta askarruttaa vaikkapa tanskalaistutkijoiden tulosten oikeellisuus, se on helppoa 
tarkistaa vaatimattomallakin tilastotieteen osaamisella. He kertovat julkaisussaan ilmastoasemien 
sijainnin ja käyttämänsä julkiset ilmastodatat. Jos siis epäilyttää, siitä vaan uudelleenlaskemaan tulokset, 
olkaa hyvä! 

On ymmärrettävää kiinnittää huomiota tutkimusten vertaisarviointeihin, jos ei ole muutakaan keinoa 
saada tartuntapintaa tieteelliseen keskusteluun. Tiedemaailmassa ajattelutapa on hiukan erilainen: 
julkaistujen raporttien sisällöistä voidaan panna jotain mieleen ja jopa poimia joitakin huomioita 
omaankin ajatushautomoon, mutta siinäpä melkein kaikki. Loppujen lopuksi tutkijalle on yhdentekevää, 
miltä foorumilta - vaikkapa Esson baarista - löytää jonkin merkittävän havainnon tai idean. Jos ajatus on 
hyvä, se kyllä löytää kanavansa tieteellisille markkinoille, jos tiedon vastaanottajalla on taito viedä 
asioita eteenpäin. 

Itsenäinen ammattitutkija tekee todellisen tutkimustyönsä omatoimisesti omilla materiaaleillaan, 
välineillään ja menetelmillään. Jos on rohkeutta kokeilla uusia ideoita, voi löytää markkinoita muuttavia 
käänteentekeviä ratkaisuja (radical innovations). Enpä ihmettelisi, jos tanskalaistutkijat havainnollaan 
järisyttäisivät ilmastotieteen tulkinnallisia perusteita ja ihmisperäisen ilmastonmuutoksen 
todenperäisyyttä! 

Toki vasta aika näyttää tämänkin erinomaisen tutkimuksen todellisen kantavuuden. 

Kuva: opiskeltavaa denialisti-ilmaisun käyttäjille! :) 

451. Näkökulma Denialisti (Ei julkaistu 0120) 

Surullista, että joillakin on tapana mitätöidä toisten vuosien tai jopa elämäntyönkin tieteellisen 
uurastuksen yhdellä sanalla "denialisti". Minulle tuollaiseen ilmaisuun vetoaminen viittaa lähinnä 
asianomaisen ideologiseen näkemykseen, jolla on tieteen kanssa korkeintaan vähän tekemistä. 
Sellaisten henkilöiden viesteihin ei kannattaisi edes vastata, koska tarkastelutapa on epätieteellinen ja 
tunnemaailmaan sitoutunut. Kommentoin kuitenkin, koska ajatuksillani voi olla muille tieteestä 
kiinnostuneille merkitystä.  

Denialisti-sanan käytössä on jo lähtökohtaisesti loogisuusvirhe, jos sen tulkintana on ilmaisu ”ilmaston 
kieltäminen”. (Luonnontieteellisen) ilmaston kieltäjiähän ovat asiassa ovat he, jotka allekirjoittavat 
Unescon (UNFCCC) vuonna 2011 esittelemän poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän. Siinä on mukana 
vain yksi ainoa muuttuja: ihmisperäinen ilmaston lämpeneminen ilmaston luontaisten vaihteluiden 
lisäksi (nekään eivät kuulu määrittelyn piiriin).  

Jokainen, joka allekirjoittaa poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän, on automaattisesti 
luonnontieteellisen tuhansista muuttujista koostuvan ilmastodynamiikan kieltäjä, siis ilmastodenialisti. 
Mutta kyseessähän onkin poliittinen määritelmä, johon voi sisältyä runsaastikin sekä ideologista että 
uskonnollista retoriikkaa. Kyse ei siis ole tieteellisestä näkökulmasta.  

Kun tähän poliittiseen ilmastonmuutosmääritelmään vedotaan, samalla tullaan kieltäneeksi IPCC:nkin 
käyttämä luonnontieteellinen ilmastonmuutosmääritelmä, joka on tieteen keino ratkaista ongelmia. Kun 
siihen vielä lisätään tieteellisen metodin oikeaoppinen käyttö, ollaankin jo vahvasti tieteen poluilla.  

Pahoittelen, jos tutkimustulokseni ja havaintoni eivät miellytä. Koska itse olen kriittistä tarkastelutapaa 
suosiva tutkija, olen päässyt näkemään, kuinka nykyisessä tieteellisessä tutkimuksen huijataan. 
"Kaveriarviointi" on romuttanut järkyttävän paljon tieteen uskottavuutta. Sitä harrastetaan valitettavan 
paljon siksi, että referee-menettelyssä voi toivoa tarkastajia nimilistan kera. Lisäksi vertaisarvioinnissa 
voi toivoa perustavaa laatua oleviin tieteellisiin erimielisyyksiin vedoten, keiden ei missään tapauksessa 
halua tarkastavan työtä. Siksi näemme jopa Naturessa tieteellisesti kelvottomia julkaisuja. 

Olen parin kuukauden ajan myös testaillut tanskalaistutkijoiden analyysejä. Ei huomauttamista. Sitä 
paitsi heidän hypoteesina käy järkeen, sillä merien lämmöt todella vääristävät lämpötilasarjoja. 
Vääristyminen näkyy 1900-luvun alun viileämpinä tuloksina ja joka on testattu samoilla aineistoilla, mitä 
käytetään ilmastotutkimuksissa.  

Jos tulokset epäilyttävät, kannattaa kaivaa esiin jokin heidän käyttämänsä julkinen data ja testata. Se ei 
ole teknisesti vaikea asia. Jos päätyy toiseen tulokseen, voi astua esiin esittämään kritiikkinsä 
tuloksistaan. Kuten tieteen periaatteisiin kuuluu, me muut toki sitten tarkastamme työn oikeellisuuden.  

452. CO2-pitoisuudet kaikkina aikoina (IF tiet. liittyy 090919) 

Ilmastohistoriassa alailmakehän hiilidioksidipitoisuus ja globaali keskilämpötila ovat eläneet itsenäistä 
elämäänsä niin 600 miljoonan vuoden kuin holoseeninkin aikajänteillä. Vaikka hiilidioksidipitoisuus on 
noussut 280 ppm:stä yli 400 ppm:ään, ilmasto jatkaa viilenemistään 0,30 ... 0,35 asteen 
vuosituhatvauhdilla. Vaihtelut holoseenin aikana ovat olleet parin asteen luokkaa muutaman sadan 
vuoden aikajänteissä tarkasteltuna.  

https://lustialab.com/data/pdf/tietmet_ilmu.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/365971247691020/
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Esittelemässäsi mallissa täytyy olla jokin logiikkavirhe - tai sitten on kyse ”pelin politiikasta” kuten 
tapahtui Mannin lätkämailatapauksessa. Muutapa en osaa tuohon sanoa.  

Menee hiukan teemasta ohi, mutta tulkoon nyt kerrotuksi täällä tieteellisellä puolella. Itse luotan 
tilastolliseen empiriaan, asiantuntevasti ja mielellään itse kerättyihin datoihin sekä ”pieni on kaunista”-
analyyseihin, joissa sovelletaan yksinkertaista regressiomallintamista tasoitus- ja selitysmallien 
laatimisessa. Tykkään korkeintaan muutaman muuttujan malleista, joiden sielunelämää (jakaumat, 
keskinäiset riippuvuudet yms. ja tietysti testaaminen) pystyn hallitsemaan.  

Jos jotakuta kiinnostaa tilastollinen analyysi ja tietotekniikka ennen mikrotietokoneita, kuvaan 
seuraavassa hiukan omaa jalanjälkeäni. Osa tietotekniikan soveltamishistoriastani on kuvattu Lustia.fi-
sivustolla. Kun mielestäni riittävän hyvää regressioanalyysiohjelmaa ei 1970-1980 -vaihteessa Metlassa 
ollut tarjolla, laadin luvun vaihteessa REKO-nimisen regressio- ja korrelaatioanalyysi-ohjelman, jossa oli 
mahdollista tarkastella graafisesti maalin jäännösvaihtelua Draper-Smith (1960)-julkaisussa esitettyjen 
periaatteiden mukaan. Lähtökohtana oli Univacille laadittu Regia-niminen regressioanalyysiohjelma, jota 
metsäntutkijat käyttivät eräajoina Metsätalolla. Virittelin sen Fortran-koodin DEC Vax11/780-koneelle ja 
myöhemmin mikrotietokoneelle. REKOn käyttäjämanuaalista löytyy myös jonkin verran teoriaa alkaen 
sivulta 32 (). Selittävien muuttujien väliset korrelaatiot putsaava Ridge regression oli silloin kova sana 
selitysmalleissa!  

Lisätietoa Lappajärven ilmastoseminaarin kuvakoosteessani alkaen kuvasta 98.  
Kuva pdf-muodossa.  

 

453. NAO 2020 (Ei julkaistu  

Hyvä on olemassa Atlantin lämpöpumppu kuljettajineen / NAO), kun tuovat pohjoiselle pallonpuoliskolle 
lämpöä etelästä.    

Jaa, se onkin NAO plussalla. Siksi lounais- ja länsituulet vallitsevat, kuten 1990-luvulla. 

Muisteluksia vuosituhannen vaihteesta.  

 

Viimeisestä jutusta poimittua: Heikki Tuomenvirtakin oli tuolloin tätä mieltä (Pekka Maunon tekstiä): 

- - - 

" NAO oli 1990-luvulla niin voimissaan, että sen aiheuttamat talven lämpötilojen nousut Suomessa 
ylittävät kaikki ilmastonmuutoskenaariot. Heikki Tuomenvirta sanookin, että tässä ei ole kyse 
ilmastonmuutoksesta vaan satunnaisvaihtelusta. – NAO on ilmakehän luontainen ilmiö. Se on 
mekanistiseksi ajateltuna kuin vieterisysteemi, joka tuppaa heilahtelemaan, hän selittää." 

454. Denialismi – arvostelijat ampuvat omaan nilkkaansa (ei julkaistu) 

Se mielikuva on ollut jo pitkään, että kaikki ne vihasanat, mitä he muista kuin puoluetovereistaan lausuvat, 
itse asiassa kohdentuvat asianomaisiin itseensä!  

Esimerkiksi sana denialisti. Sen käytössä heillä on loogisuusvirhe. Denialisteja eli ilmastonkieltäjiä ovat he, 
jotka allekirjoittavat poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän mutta eivät IPCC:nkin käyttämää 
luonnontieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää.  

Kun he sanovat jotakuta denialistiksi, he tarkoittavat sillä itseään. Tietysti aatetoveriaan voi täten kutsua 
myös denialistiksi!  

Täytyy onnitella Simoa erinomaisesta ilmastonmuutosmääritelmätaulusta. Se on todella asioita selkiyttävä. 
Liitin myös tieteellisen metodin kuvauksen hänen taulunsa tueksi. Tällä yhdistelmällä pääsee tosi pitkälle 
ratkottaessa ilmastotieteellisiä kysymyksiä. 

Olipa kysymyksenasettelu mikä tahansa, tuolla kaaviolla pääsee turvallisesti eteenpäin, sillä 
pseudotieteellinen ajattelu tipahtaa loogisena mahdottomuutena ulos kuvioista! Kannattaa jumpata 
mielessään tuotA kaksoiskaaviota!  

http://lustialab.com/Lustia/kinsys_sf.htm
https://lustialab.com/data/pdf/1960_draper_appl_regr_anal_resid_analysis.pdf
http://lustialab.com/data/Kinsys/mreko_sm.pdf
https://lustialab.com/data/Kinsys/1981_Bare_Appl_RidgeRegrForestry.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/jura-holo-milan.pdf
https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/hurrell-north-atlantic-oscillation-nao-index-station-based
https://lustialab.com/Lustia/NaoMauno.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/climatechange_method.pdf
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455. Tulivuoret (IF, liittyy 140120) 

Lapin mäntyäkin ”paleli” seuraavana vuonna 1601 Huaynaputinan yskähtelyn vuoksi. Kuvat 87 ja 89 
Lappajärven ilmastoseminaarin esityksessäni. 

456. CO2 - säätelyaine (IF 140120) 

Aivan, Eiköhän hiilidioksidikin ole ilmastoa tasapainottava säätelyaine: sitä on varastossa tietty määrä, 
lisää kerätään, jos jostain on tarjolla ja sitä käytetään, jos kysyntää on ja on mistä ottaa.   

150 miljoonaa vuotta sitten, kun oli lämmintä ja kosteaa, asiakaskunta oli suuri, joten kulutus ja 
varastointikin sen mukaista. :) 

457. Tulivuoret – Huhta (Mauri Timonen 140120) 

Tiedä häntä hiilidioksidin lämpövaikutuksista. Mutta sen verran 
aerosoleja ja pienhiukkasia voi erityisesti päiväntasaajalla tapahtuva 
jämäkämpi purkaus nakata taivaalle, että kelit viilenevät jopa 
muutamaksi vuodeksi oheisen kuvan mukaisesti.  

 

458. Datat - adjustointi ( Jussi Halla-aho 140120) 

Tomas Rosin Totta kai - ellei sitten käytetä mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä dataa kuten tekivät 
Lansner & Pedersen 2018-tutkimuksessaan "Temperature trends with reduced impact of ocean air 
temperature". 

Heidän mukaansa "During the work, we encountered the problem that numerous data series for 
individual stations have been regarded as outliers and thus adjusted to resemble data series from 
neighbor stations."  

Tämähän siis tarkoittaa, että naapuriasemien mittaukset keskiarvoistetaan, jos ne poikkeavat liikaa 
toisistaan! Aika rankkaa datan manipulointia ja suorastaan väärentämistä! Ei siis ihme, jos maailma 
saadaan muunneltujen sarjojen perusteella näyttämään joltain muulta kuin se todellisuudessa on!  

Tätäkin Australian paloepisodia 2019-2020 on perusteltu jopa ihmisperäisen ilmastonmuutoksen 
aikaansaannoksena, vaikka ilmasto sanamukaisesti "vuorten takana" on viilenemässä!  

"Vuorten takana" oleva merensuojainen ilmastodata on tanskalaistutkijoiden mukaan nimenomaan sitä 
dataa, jolla voidaan arvioida pitkän ajan trendejä (tai 
"ilmastonmuutosta"). Sana on lainausmerkeissä siksi, 
että kyse on vain pitkän ajan luontaisesta 
ilmastotrendistä. Tässä tapauksessa Australian 
ilmastotodellisuus näyttäisi kehittyvän viilenevään 
suuntaan (kuva)! 

Että sellaista valikoitua "virallista" totuutta ...  

Puulustojenkin lämpötilainformaatio on melkein 
luotettavampaa kuin tuunatut sarjat! Näin tuumasi 
eräässä selvityksessä arvostamani ilmastotutkimuksen 
”grand old man” syväanalysoija Ilkka Mononen. :) 

 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157074725867725/?comment_id=10157074898847725&reply_comment_id=10157074960072725
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157074725867725/?comment_id=10157074757602725&reply_comment_id=10157074797732725
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2889566924399115&set=p.2889566924399115&type=3
https://www.carbonbrief.org/in-brief-how-much-do-volcanoes-influence-the-climate
https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952?comment_id=2732348623551981&reply_comment_id=469562337298016
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459. Satelliittimittaukset ( Jussi Halla-aho 140120) 

Totta. Valitettavasti lyhyt aikajänne satelliittimittausdatassakin mahdollistaa tarkoitushakuiset tulkinnat. 
Lyhyet aikajänteet ovatkin tutkimuksen sudenkuoppa - liian monen ilmastotutkijankin korvien välissä! 

Lisäksi pelkkien keskiarvojen käyttö ilman hajontatietoja voi olla harhaanjohtavaa, kuten tässäkin 
tapauksessa, jossa merensuojaisilla ja merenpuoleisilla alueilla voi olla toisistaan poikkeava 
lämpötilakehitys.  

Mereisyys, mantereisuus, vuoristoisuus ja vallitseva tuulen suunta ovat tässä tapauksessa ilmaston 
jakajia ja analyysissä huomioon otettavia tekijöitä. 

Voi samaan aikaan väittää, että sekä lämpenee että viilenee ja silti olla oikeassa!  

460. CO2 - ilmastonmuutosmääritelmät (Jussi Halla-aho 140120) 

Ei pidä sotkea keskenään säätä, lyhytaikaisia ilmaston vaihteluita, syklisiä vaihteluita ja 
ilmastonmuutoskäsitettä. Ja toinen tärkeä kysymys; kumpaakohan ilmastonmuutosmääritelmää mahdat 
tarkoittaa: Unescon 2011 poliittisiin tarkoituksiin määrittelemää vaiko IPCC:nkin käyttämää 
luonnontieteellistä määritelmää? 

461. CO2 - taso 150 – 5000 ppm (IF, liittyy 130120) 

Oivallisesti todettu. Ja hiilidioksidi taso on kulloinkinkin se, mikä on. Jos 280 ”oikea”, miksi arvo 
vaihdelleet150 ja 5000 välillä? Lisääntyvä ihmiskunta toki on käyttänyt ympäristöään, mikä näkyy 
pienenä lisäyksenä ilmakehässä. Se on luonnollinen tapahtuma ihan kuin sekin, että uusi normaali 
hiilidioksidin tasossa on noin 395 ppm. Tuohon lukuun sisältyy myös käytetty ravinto, kierrättääpä sitä 
ihmiskunta, eläinkunta, bakteeristo tai mikä muu tahansa taho.  

On hyvä, että Maaäidillä on polttoainevarastoaa tulevan varalle. Sitä voisi olla reippaamminkin paisuvan 
ihmiskunnan ruokkimista varten.  

Täyty muistaa, että alailmakehän hiilidioksidipitoisuus ei ole mikään pyhä kolminaisuuden luku, joka 
pitää seinään hakata ja jota pitää alttarilla kumartaa. Mieluummin sitä pitää halata!  

Ilmastohistoria on opettanut, että sekä globaali keskilämpötila että alailmakehän hiilidioksidipitoisuus 
ovat vaihdelleen melkoisessa haarukassa.  

Miksi esimerkiksi kuvan graafi ei mahdu ihmettelijöiden päähän? Onko luetun ymmärtämisessä 
ongelmia vai mistä on kysymys? Luonto kukoisti ja dinosaurukset elivät 2500 ppm:n pitoisuudessa 150 
miljoonaa vuotta sitten. Ei ole olemassa minkään sortin perusteita sille, että 415 ppm, 500 ppm, 1000 
ppm tai vaikka 2500 ppm olisi maailmanloppu. Päin vastoin.  

Pitäisi olla pelkästään iloinen, että voimme käyttää fossiilisia polttoaineita, sillä ilman niitä ohmiskunta 
olisi hätää kärsimässä. Varmaan nekin väistyvät, kun löytyy taloudellisesti edullisia uusia (huom. ei 
"tekohengitettäviä") energiamuotoja. Mutta asialla ei ole pieninkään kiire! 

Kehittyvä Afrikka vaurastuakseen tarvitsee tällä hetkellä paitsi hirmuisen määrä polkupyöriä, myös 
hyvää ja edullista energiaomavaraisuutta. Fossiiliset polttoaineet takaavat sen. Nouskoon vaikka 600 
ppm:n Ei haittaa. Päin vastoin. Kuiva Afrikkakin alkaa vihertää ja kukoistaa, kunhan sinne saadaan vettä 
keinotekoisin menetelmin.  

Se, että vielä jopa panikoidaan asiasta, vaikka rauhoittavaa tietoa on tarjolla pilvin pimein netissäkin, 
viestii lähinnä siitä, että asianosaisilla kyseessä on mielentilahäiriö, jolle pitää hakea psykiatrista apua.  

Jos jo nyt halutaan tehdä toisin, ihmisten kiusaaminen järjettömillä ha tehottomilla keinoilla on väärä 
menettelytapa. Punavihreät ovat pahoin eksyksissä viidakossa tämän asian kanssa.  

Jos halutaan "puhtaampaa" energiaa, ok. Käytetään kaikki ne rahat, jotka nyt ollaan hautaamassa 
pohjattomaan ja vailla pienintäkään järkeä olevaan ilmastokaivoon, ydinvoimaloihin. 

462. Kirje joulupukille (IL 130120) 

Heh, saahan sitä luulla, toivoa ja uskotella. Asian varmistamiseksi kannattaa lähettää vielä varmuudeksi 
kirje joulupukille! :) 

463. Lämpötila – jos viilenee… jos kylmenee … (Ei julkaistu 0120)  

Ei muutama aste lisää haittaisi. Päästäisiin 7000 vuoden takaiseen ilmastoon. Siiten vain 
hyödynnettäisiin lämmintä kautta. Silloinhan kannattaa takoa, kun rauta on kuumaa!  

Jos viilenee, se on paljon haastavampaa, kun kesät jäävät lyhyiksi ja hallat iskevät viljelyksille. Näitä 
kokemuksia on historia täynnään. Vaikkapa tästä liikkeelle lähtien. 

https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952?comment_id=2732348623551981&reply_comment_id=2323167674596525
https://lustialab.com/data/pdf/holoseenitrendit_aikaperspektiivit.pdf
https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952?comment_id=2732451180208392&reply_comment_id=222264312099012
https://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/press_factsh_science.pdf
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157071698452725/
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/64bf683b-0408-4468-9db0-2d3b70ffac8e?fbclid=IwAR1KZGAqUFydUa2vNSKqeJbXZ0PqMg3V1AZUxgZ6-s7Y3GY3iAGsl39YAmM
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2509269582515213/
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464. Data – ilmastodatojen laatu (Jussi Halla-aho 130120) 

Järkyttävää meininkiä vääristelyissä. Onneksi ilmastodatojen laatua voidaan jäljittää. Simo on suvereeni 
mestari siinä työssä. 

Minulla on jatkoksi mielenkiintoisia uutisia! 

Lounaiskulman grafiikkaa. Sanoma: Kun kulotuksissa pinnataan, tuli kiittää! 

Viimeaikaisissa uutisraporteissa väitetään, että Australiassa on pidätetty kymmenittäin ihmisiä 
tuhopoltoista. Tämä ilmiö on myös lisääntynyt vähintään viisinkertaisesti (kuten väestökin) viimeisen 
100 vuoden aikana. Myös tahattomien sytyttämisten määrä kasvaa väestön lisääntyessä ja koko 
infrastruktuurin kasvaessa (ajoneuvot, voimalinjat, nuotiot, maahan heitetyt tulitikut ja savukkeet jne.) 

Palavat toki metsät Suomessakin, jos ollaan välinpitämättömiä eikä palontorjunnasta huolehdita. 

Lämpimämmät ja kuivemmat kelit ovat sivuroolissa tässä ilmiössä. Miksi? Se ilmenee seuraavasta: 

Merkittävä havainto on, että mereltä suojaisilla alueilla, esimerkiksi kaakossa ja etelässä, jossa paloja on 
paljon, ilmasto on lämpötilamittausten perusteella viilentynyt viimeisten sadan vuoden aikana puolella 
asteella (Kuva). Merenpuoleisilla alueilla vastaavasti saman verran on lämmennyt.  

Syynä lämpötilojen erilaisuuteen on termohaliinikierto ja merivesien lämpötilavaihtelu (Indian Ocean 
Dipole-ilmiö). Video.  

Ilmastomittaukset mereltä suojaisilla alueilla ovat myös hyvä indikaattori sille, onko ilmasto lämmennyt 
trendimäisesti. Jos tässä tapauksessa halutaan puhua muotisanasta "ilmastonmuutos", on päätelmä se, 
että ilmasto Australian etelä- ja kaakkoisosissa on viilenemässä!  

Julkaisu merensuojaisista OAS) ja merenpuoleisista (OAA) lämpötilasarjoista: Lansner J & Pedersen JOP. 
2018. Temperature trends with reduced impact of ocean air temperature. Volume: 29 issue: 4, page(s): 
613-632. SAGE Journals. Abstract. 

Halla-ahon arviot pensaspaloasiassa senkun vain vahvistuvat. Pisteet hänelle!  

465. Palot - Australia (Esa Takala 120120) 

Lounaiskulman grafiikkaa (Kuva 1). Kun kulotuksissa pinnataan, tuli kiittää. 

Viimeaikaisissa uutisraporteissa väitetään, että Australiassa on pidätetty kymmenittäin ihmisiä 
tuhopoltoista. Tämä ilmiö on myös lisääntynyt vähintään viisinkertaisesti (kuten väestökin) viimeisen 
100 vuoden aikana. Myös tahattomien sytyttämisten määrä kasvaa väestön lisääntyessä ja koko 
infrastruktuurin kasvaessa (ajoneuvot, voimalinjat, nuotiot, maahan heitetyt tulitikut ja savukkeet jne.) 

Palavat toki metsät Suomessakin, jos ollaan välinpitämättömiä eikä palontorjunnasta huolehdita. 

Lämpimämmät ja kuivemmat kelit ovat sivuroolissa tässä ilmiössä. Mielenkiintoinen havainto sekin, että 
mereltä suojaisilla alueilla, esimerkiksi kaakossa ja etelässä, jossa paloja on paljon, ilmasto on viilentynyt 
viimeisten sadan vuoden aikana puolella asteella! Merenpuoleisilla alueilla vastaavasti saman verran 
lämmennyt. Syynä termohaliinikierto ja merivesien lämpötilavaihtelu (Indian Ocean Dipole-ilmiö). 
Minkään sortin "ilmastonmuutoksella" ei ole tekemistä tämän asian kanssa. 

466. Henkilöt – Halla-aho (Ei julkaistu 0120) 

Halla-aho oli varsin oikeilla jäljillä arviossaan. Pisteet hänelle!  

467. Tiedefilosofia nimikaappaus (Ei julkaistu 0120) 

Jos oikein tulkitsin Anderssonin ja Ohisalon ajatuksia Kansan Uutisissa 9.1.2020, he pyrkivät omaan 
ilmastotulkintaansa, joka käytännössä tarkoittaisi nimivallankaappausta. Asiassa ei sinänsä ole mitään 
uutta, koska IPCC:n määrittelemä luonnontieteellinen ilmastonmuutosmääritelmä ja Unescon 2011 
lanseeraama AGW-pohjainen poliittinen ilmastonmuutosmääritelmä ovat jo hyvän aikaan taistelleet 
jopa asemastaan mediassa, poliitikkojen ja kansalaisten puheissa tieteessä, ja jopa tieteessä verisesti.  

Nyt voimassaa oleva luonnontieteellinen määritelmä siis kumottaisiin ja saman tien määriteltäisiin 
pseudotieteeksi. Tilalle tulisi heidän oma AGW-kulttinsa, joka nykyisin tunnetaan Unescon 2011 
määrittelemä poliittisena ilmastonmuutosmäärittelynä. Sille siis puettaisiin aidon luonnontieteen viitta 
päälle. Koska edelleenkin kunnioitan aitoa metodista luonnontiedettä, kutsu kaappausta nimellä vihreä 
"luonnontiede".  

Mielenkiintoista todeta, ettei kukaan toistaiseksi ole pystynyt esittämään tieteellisesti pitäviä todisteita 
kultin määräävästä tai edes tilastollisesti merkitsevästä asemasta ilmastodynamiikassa. Viimeksi 
Australian meteorologian Bureau of Meteorology (BOM) irtisanoutui kyseisen ilmiön vaikutuksista 
mantereellaan.  

Näyttää siltä, että yhä useampi taho kääntää AGW:sta katseen muualle, sillä maapallon 
ilmastodynamiikka näyttää tarvitsevan kaikkia niitä tekijöitä, jotka IPCC on määritellyt 

https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952?comment_id=2732304113556432&reply_comment_id=648314362577024
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/australian-wildfires-were-caused-by-humans-not-climate-change
https://www.youtube.com/watch?v=J6hOVatamYs&feature=youtu.be
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958305X18756670
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1204579326406853&id=100005643915503&comment_id=1204630049735114&reply_comment_id=1206084719589647
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/australian-wildfires-were-caused-by-humans-not-climate-change
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luonnontieteellisessä ilmastonmuutosmääritelmässään. Erikoista, että Suomessa ja Euroopassa poliitikot 
kerta toisen jälkeen uivat vastavirtaan, samaan aikaan, kun muun maailman valtiot katsovat tiukasti 
eteenpäin - ja menestyvät! 

Eurooppalaisilla poliitikoilla on ylivoimaisen vaikeaa ymmärtää se, että jos kynnet eivät riitä ilmaston 
lämmittämiseen, AGW:n lempilapsen hiilidioksidin ainoaksi rooliksi näyttää jäävän Maaäidin 
polttoainevarastona toimiminen. Ja se onkin arvokas tehtävä, elämänlankamme!  

Enpä ihmettelisi, jos vielä nähtäisiin sekin pilvilinnojen näytelmä, jossa epätieteellinen poliittinen 
ilmastonmuutosmääritelmä ajettaisiin laiksi ja meidät metodisen luonnontieteen tiukat puolustajat 
pantaisiin telkkien taakse eristyksiin niin, ettemme enää pääsisi häiritsemään heidän satuiluleikkejään – 
vaiko peräti uskontoaan. 

468. Ilmasto – katsokaa ikkunasta (Liittyy Li Andersson 090120) 

Heikki Pola kirjoitti:"...Miten on mahdollista että porukka ei huomaa, että ilmastossa tapahtuu 
muutoksia? Kattokaa nyt vaikka ulos ensitöiksenne. Sään ääri-ilmiöt korostuvat. Tämä on havaittavissa 
Suomessakin ja ne aiheuttavat ongelmia. ...) 

- - - 

Ei riitä, että katsoo ikkunasta ulos. Pitää ymmärtää myös aikaikkunoiden päälle. Sitä, mitä on tarjolla 
tänään, saattoi olla tarjolla eilenkin. Tai viikko sitten. Tai kuukausi, vuosi, 100 vuotta tai >1000 vuotta 
sitten. Pitää siis tuntea myös ilmastohistoriaa. 

Australian tilanteessa on oleellista se, että ymmärretään, miten palot ovat käyttäytyneet viimeisten 100 
vuoden aikana. Siitä onneksi on mitattuakin tietoa ja tieteellisiä tutkimuksia. Ja kun asian ymmärtää, ei 
tänäänkään mitään uutta Australiankaan taivaan alla 

Ilmastohistorian tunteminen on siis peruslähtökohta sille, että voi tarkastella nykyilmaston 
käyttäytymistä. 

Olen kiinnittänyt vuosien ajan lukuisissa kirjoituksissani jopa alan tutkijoiden luvattoman heikoista 
aikaperspektiivikäsityksistä. Holoseeni-ilmaston ominaispiirteitä kuten luontaisten lämpötilavaihteluiden 
äärirajoja, trendisyyttä, syklisyyttä jne., tutkimalla on huomattu, etteivät nykyiset ilmastonvaihtelut 
poikkea aiemmista. Se tarkoittaa sitä, että ilmasto edelleenkin vaihtelee luontaisesti eli ei mitään uutta 
holoseenitaivaan alla. 

Paitsi että on ... 

Nykyinen jääkausien välinen lämmin vaihe (holoseeni) alkoi noin 11500 vuotta sitten (Kuva). Lämpimin 
vaihe ohitettiin pohjoisella pallonpuoliskolla jo noin 7000 vuotta sitten. Sen jälkeen ilmasto on 
viilentynyt 0,30 ... 0,35 asteen vauhdilla vuosituhannessa. Alaspäin on tultu jo useiden asteiden verran. 
Toisessa päässä odottaa jääkausi! :) 

469. Henkilöt – vähättely (Li Andersson 110120) 

Ei kannata vähätellä. Henkilöihin menemisellä nolaa lähinnä itsensä ja paljastaa tietämättömyytensä.  

Oppiminen on helppoa. Esimerkiksi Australian tilanteessa saa kuka tahansa pienellä vaivalla punnittua 
tietoa. Suosittelen: luonnontieteellisellä metodilla toimivia Dr. Roy Spencer ja Australian oma lahja 
maalleen ja maailmalle: Jennifer Marohasy. 

--------------------------------- 
Li Andersson ja metsäpalot 

Halla-aholla on tutkijakoulutus (FT). Siksi ei tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö hän osaisi 
ammattilmaisesti lukea, käsitellä ja analysoida tieteellistä tietoa. 

470. Henkilöt – viisastelua (Li Andersson 090120) 

Kirjoitin →MLS: 

"Australiassakin on syytä alkaa huolehtimaan kriittisten alueiden aluskasvisuudesta vastaavien 
surullisten tilanteiden estämiseksi." 

Mitä ihmeen viisastelua tuossa oli? Vai kuulutko sarjaan "The subtle art of not giving a fuck" (avaa 
lukitus sanalla bye)? 

Tulevaan voi varautua kovin monin tavoin. Mutta asiat eivät etene mihinkään suuntaan, jos maailma 
nähdään vain "turhaa viisastelua"-lasien läpi! 

Mutta varsinaiseen asiaan. 

- - - 

https://www.facebook.com/lindrssn/posts/2960144764020379?comment_id=2960627403972115&reply_comment_id=2964954013539454
https://www.facebook.com/lindrssn/posts/2960144764020379?comment_id=2960802280621294&reply_comment_id=2964804366887752
https://www.facebook.com/lindrssn/posts/2960144764020379?comment_id=2960802280621294&reply_comment_id=2964804366887752
http://www.drroyspencer.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Marohasy
https://www.facebook.com/lindrssn/posts/2960144764020379?comment_id=2960627403972115&reply_comment_id=2964954013539454
https://www.facebook.com/lindrssn/posts/2960144764020379?comment_id=2960802280621294&reply_comment_id=2964708096897379
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007686797639&hc_location=ufi
https://lustialab.com/data/pdf/bks/2016_Manson_SubtleArtNotGivingFuck.pdf
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Australiassa pensaspalot ovat luontainen tapahtuma, jossa kuivuudella ja kuumuudella on yllättävän 
pieni osuus. Joillekin on kovin vaikeaa ymmärtää se, että jopa Australian meteorologian Bureau of 
Meteorology (BOM) toteaa, ettei ole kysymys minkään sortin ilmastonmuutoksesta.  

Roy Spencer ja Jennifer Marohasy ovat ansiokkaasti koettaneet tieteellisen perustein valistaa maailmaa 
siitä, mitä oikeasti on tapahtunut ja tapahtuu Australian ilmastossa. Myös paikalliset ihmiset ovat 
koettaneet kertoa, ettei mistään ole kysymys. Se on vain heidän hyvin tuntemansa ilmasto, jossa 
kuivuus- ja sateisuuskaudet vaihtelevat.  

Pirullisena ongelmana Australiassa on se, että sadekaudet tuottavat joka vuosi uuden ali- ja 
pensaskasvuston, joka toimii seuraavan vuoden palojen polttoaineena. Jos sadekausi jatkuu edellisenä 
kesänä normaalia pidempään, on tiedossa erityisen roihakka seuraava palovuosi. Näistä asioista kertovat 
luonnontieteellisellä metodilla toimivat Dr. Roy Spencer ja Australian oma lahja maalleen ja maailmalle: 
Jennifer Marohasy. 

471. Poliitikot Andersson – Ohisalo (SI2040 110120) 

Parivaljakko pilkatessaan ja maalittaessaan Jussia "ilmastonmuutoksen kieltäjänä" tulivat tehneeksi 
täydellisen huti-iskun Australian pensaspalon syiden selitysyrityksessään. Tällä "kääkätyksellä" tultiin 
samalla lyöneeksi uusi punavirheän liikkeen pohjanoteeraus kaikkien aikojen möläytysten sarjassa ja 
typeryydessä. Sille olisi mainio paikkansa Nat Geon "Science of Stupid" -ohjelmassa!  

Heille on ilmeisen vaikeaa ymmärtää, että Australiassa pensaspalot ovat luontainen tapahtuma, jossa 
kuivuudella ja kuumuudella on yllättävän pieni osuus! Tiukin paikka parivaljakolla tullee vastaan siinä, 
että jopa Australian meteorologian Bureau of Meteorology (BOM) toteaa, ettei ole kysymys minkään 
sortin ilmastonmuutoksesta. Roy Spencer ja Jennifer Marohasy ovat ansiokkaasti koettaneet tieteellisen 
perustein valistaa maailmaa siitä, mitä oikeasti on tapahtunut ja tapahtuu Australian ilmastossa. Myös 
paikalliset ihmiset ovat koettaneet kertoa, ettei mistään ole kysymys. Se on vain heidän hyvin 
tuntemansa ilmasto, jossa kuivuus- ja sateisuuskaudet vaihtelevat. Mutta länsimainen media itsepäisesti 
jatkaa AGW-agendallaan, mikä myös ansaitsisi paikan Science of Stupid" -ohjelmassa! :) 

Pirullisena ongelmana heillä on se, että sadekaudet tuottavat joka vuosi uuden ali- ja pensaskasvuston, 
joka toimii seuraavan vuoden palojen polttoaineena. Jos sadekausi jatkuu edellisenä kesänä normaalia 
pidempään, on tiedossa erityisen roihakka seuraava palovuosi.  

Yhteenvetoni aihepiiristä: Australian maastopalot ja ilmasto. Miksi palot ovat voimistuneet?  14 s. 

472.  Metsäntutkijat – ketä ovat (Jussi Halla-aho 110120) 

Pientä varovaisuutta tai tarkennusta siihen, millaisesta "metsätutkijasta" on kysymys: "conservation 
biology" eli suojelubiologia tarkoittaa lajien monimuotoisuuden säilyttämistä koskevaa tutkimusalaa.  

Itse olen ns. perinteinen metsäntutkija, joka on tekemisissä metsän ja puiden kasvun kanssa. Olen 
tehnyt myös metsäpalotutkimusta vuosikymmenien varrella. 

Mielestäni Halla-aho puhui täyttä asiaa. Olisin voinut antaa saman haastattelun tyytyväisin mielin 
tietäen, että puhun luonnontieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän kielellä (Kuva 4).  

Viittaan Lappajärven ilmastoseminaarin esitelmäni kuvaan 4. 

473. Halmeen porukalla ei osaamista metsäasioissa (Maik Che 100120)  

Maik Che Halmeen porukalla ei ole osaamista metsäpaloissa. 

Asia on nyt selvitetty useammankin asiantuntijan voimin. Jussi oli täydellisen oikeassa arviossaan! 

Australiassa ei ole havaintoa ihmisen aikaansaamasta ilmastonmuutoksesta. Saman toteaa Australian 
meteorologian Bureau of Meteorology (BOM). Kyse on normaaleista ja toistuvista luonnonilmiöistä. 

Tässä alkajaisiksi tietoiskua: 

1) Kari Haimin analyysi  
2) Hannu Aron analyysi  
3) Oma koosteeni: Australian maastopalot ja ilmasto. Miksi palot ovat voimistuneet?  14 s. 

474. Palot - alkusyy(Liittyen Verkkouutiset.fi 090120) 

Näitä ns. asiantuntijoita kaikenlaisine käsityksineen tuntuu löytyvän. Metsät eivät syty itsestään eivätkä 
alle 250 asteen lämpötilassa. Lämmötkään eivät ole juurikaan muuttuneet 130 vuoden aikana, 
pikemminkin tasaantuneet. 

Ilmastoa ei voi siis syyttää. Katseet käännettävä ihmisen toimintaan! 

"Australia's weather has become slightly warmer but more docile with less extreme storms and fewer 
cold/hot extremes that are threatening to most plant and animal life." 

http://www.drroyspencer.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Marohasy
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2530769023698602/?comment_id=2533433676765470&reply_comment_id=2534443656664472
https://drive.google.com/file/d/16BCjieZU9-3P0DXNeMVyeTNqTl_2aDij/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952?comment_id=2733878383399005&reply_comment_id=2735454773241366
https://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf
https://www.facebook.com/pertti.villo/posts/2763365600394972?comment_id=2764787400252792&reply_comment_id=2765868696811329
https://www.facebook.com/kari.haimi.1/posts/10221352182176855
https://www.facebook.com/matimon1/posts/2880076385348169?comment_id=2880441881978286&hc_location=ufi
https://drive.google.com/file/d/16BCjieZU9-3P0DXNeMVyeTNqTl_2aDij/view?usp=sharing
https://www.verkkouutiset.fi/li-andersson-halla-ahon-toiminta-huolestuttavaa/?ref=rns_fb&fbclid=IwAR14thZr_4gOCbVvWaIuW9bput7W7N7BS_XYlRksRt3N-ewVUYxHIrkjOGs
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"Australia's weather has become slightly warmer but more docile with less extreme storms and fewer 
cold/hot extremes that are threatening to most plant and animal life." 

475. Henkilöt _ Andersson - Ohisalo (Li Andersson 100120) 

Siltä se näyttää! Mutta onneksi faktatieto on heidän yläpuolellaan. Ja me tieteen pelisäännöistä kiinni 
pitävät tahot pidämme päättäväisesti kiinni siitä, ettei kukaan pääse vahingoittamaan luonnontiedettä 
poliittisiin tarkoituksiin varatuilla pseudotieteellisillä ilmastonmuutosagendoillaan. 

Halla-ahon kirjoitus.  

476. Halla-aho (Liittyy Verkkouutiset.fi 090120) 

Nyt valitettavasti on keskustelu karannut käsistä. Halla-aho - kuten tavallista - on analyyttisenä tutkijana 
tässäkin asiassa oikeilla jäljillä. Australian paloissa ei mitään erikoista ilmastohistorian näkökulmasta 
katsoen: kuivuuskausia ja rajuja puskapaloja on esiintynyt läpi holoseenihistorian. Tosin tällä kertaa on 
myös kyseessä ihmisen ilmeinen aktiivisuus palojen sytyttämisessä. 

Olisi mukavaa, että oltaisiin edes hiukan rehellisiä keskustelussa: mihin unohtuivatkaan ne poliittisesti 
arkaluonteiset liki 200 pidätystä tahallisten metsäpalojen sytyttämisestä? Ne tahot jotka asiaa 
harrastavat, tekevät sitä ideologisista syistä työkseen. 

Meillä Suomessakin - ilmastoltaan humidisessa maassa - on kuivuusjaksoja ja kulohälytystiloja. 
Takavuosina niitä oli paljon enemmänkin. Nykyinen systeemimme vain on niin tehokas, etteivät metsät 
pääse palamaan.  

Siperian metsät palavat säännöllisesti kesäkuumilla ja palavat pitkään, koska siellä on hankalaa 
sammuttaa paloja metsäautotieverkon harvuuden vuoksi. Palojen sytyttäjänä on yleensä salama. Kun on 
käynyt paikan päällä katsomassa, ymmärtää miksi metsät palavat:  

Kuva Krasnojarskin läheltä. Kyseessä hoidettu ylitiheä koepuumetsä, joka sekin on kuin ruutitynnyri 
sateettomilla kesäkuumilla. 

Australiassakin on syytä alkaa huolehtimaan kriittisten alueiden aluskasvisuudesta vastaavien surullisten 
tilanteiden estämiseksi.  

477.  Halla-aho (Ei julkaistu 0120) 

Todella törkeää. että ilmastoasioissa pimeät Andersson ja Ohisalo nimeävät Halla-ahon, 
perussuomalaiset ja meidät ilmastorealistit tieteenvastaisiksi! Väite on varsinkin minulle punainen 
vaate, sillä minä jos kukaan olen ollut yli 40 vuotisella tutkijanurallani henkeen ja vereen tieteellisen 
metodin puolustaja.  

Meitä tieteentekijöitä on koko joukko auttamassa ja puolustamassa sinua! :) 

Laitoin seinällesi tietoa ilmastoasioista. Katsele kun ehdit. Ja kysy, jos haluat tietää jostakin.  

https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952  

Haastoin myös Anderssonia. Verkkouutisissa ja Kansan Uutisisssa:  

PS. Olisi hienoa, jos perussuomalaisia olisi mukana 21.3. pidettävässä IlmasTOSI-seminaarissa. Ossihan 
toki siellä on, mutta muitakin saisi olla.  

Ilmastokeskustelua käydään Ilmastofoorumilla, jossa 4500 jäsentä () ja ylläpitämässäni Suomen ilmasto 
2040-ryhmässä, jossa 800 jäsentä 

478. Henkilöt – Andersson – Ohisalo – kirja  (KU 090120) 

Opetusministeri Anderssonille, sisäministeri Ohisalolle ja muille ilmasto"läksynsä" huonosti lukeneille. 

Yllättävä havainto. Itse asiassa vihreät hengenheimolaisineen ovat todellisia "ilmastonkieltäjiä", sillä he 
allekirjoittavat poliittiseen ilmastonmuutosmääritelmään perustuvan AGW:n, mutta kieltävät IPCC:nkin 
käyttämän luonnontieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän (kuva pdf-dokumentissa). 

Miten ilmasto on muuttunut? Kukaan ilmastoasioista vähänkin perillä oleva ei kiellä ilmastonmuutosta 
(pitäisi kylläkin puhua ilmaston vaihteluista). Aiheutuen useimpien suppeasta 
aikaperspektiivikäsityksestä (korkeintaan joitakin kymmeniä vuosia), ei tiedetä, että holoseeni-ilmaston 
luontainen äärivaihtelu tuhansien on vuosien aikana ollut jopa 6 asteen luokkaa. Tärkeä tieto on se, että 
viimeisten 150 vuoden ilmastonvaihtelut poikkea aiempien vuosituhansien vaihteluista. 

Ainoa merkittävä ilmastonmuutokseksi (tai sitten ei: satatuhatvuotisista vaihteluista siinäkin kysymys) 
tulkittava trendi on holoseeni-ilmaston vähittäinen viileneminen viimeisten 7500 vuoden aikana 
pohjoisella pallonpuoliskolla noin 0,35 asteen vuosituhatvauhdilla. Kesälämpötiloissa se tarkoittaa noin 
kolmen asteen viilenemistä tuona aikana ja talvilämpötiloissa vieläkin enemmän.  

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157062322252725/?comment_id=10157062381242725&reply_comment_id=10157062870762725
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157062322252725/?comment_id=10157062381242725&reply_comment_id=10157062870762725
https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157062322252725/?comment_id=10157062381242725&reply_comment_id=10157062870762725
https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952
https://www.verkkouutiset.fi/tutkijat-jussi-halla-ahon-paivityksesta-taynna-valheita-ja-vaaristelya/?fb_comment_id=2771241252994976_2771887556263679
https://www.facebook.com/lindrssn/posts/2960144764020379?comment_id=2960892877278901&notif_id=1578603565498971&notif_t=feedback_reaction_generic
https://www.facebook.com/matimon1/posts/2880076385348169?comment_id=2880441881978286&hc_location=ufi
https://ilmastosi.fi/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4196002-andersson-halla-ahon-flirttailu-ilmasto-ja-tiedevastaisuuden-kanssa-on-huolestuttavaa?fb_comment_id=3054788094542323_3055011137853352
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Miten ilmasto tulee muuttumaan? Sama viileneminen tullee Milankovicin käyrien mukaan jatkumaan 
vielä ainakin 3000 vuoden ajan, jolloin viilenee asteen verran lisää. Lähivuosikymmenistä puheen ollen, 
odotettavissa on1-1,5 asteen viileneminen vuotuisessa keskilämpötilassa. Se tarkoittaa rankkaa aikaa 
muun muassa meillä Suomessa, ehkä jopa kylmempää kuin oli 1960-luvulla.  

Käsitteetkö sekaisin - vaiko pelin politiikkaa? On hämmentävää seurata, kuinka vihreät 
hengenheimolaisineen - ja jopa opetusministerin tuella - ovat tieteen nimissä korvaamassa 
luonnontieteessä 100 vuotta käytössä ollutta ja IPCC:n tieteellisissä raporteissa käyttämää 
luonnontieteellistä ilmastonmuutosmääritelmää Unescon 2011 määrittelemällä poliittisia tarkoitusperiä 
palvelevalla AGW-ilmastonmuutosmääritelmällä.  

Voi vain ihmetellä, miksi hallitus on asettunut uhmaamaan luonnontieteiden perusteita ja noussut 
samalla jopa IPCC:n toimintaperiaatteita vastaan. Onko kyse silkasta tietämättömyydestä vaiko 
tarkoitushakuisesta harhauttamisesta valtion varojen suuntaamiseksi tieteellisesti kestämättömiin 
miljardiprojekteihin?  

Kun näin epämääräisesti toimitaan, jää jäljelle vain yksi kysymys: keiden taskuun tai taskuun 
verorahamme on tarkoitus siirtää?  

Tieteellisen ja poliittisen ilmastonmuutosmääritelmän erot.  

479. Tiedemääritelmät - Luostarinen (Jussi Halla-aho 080120) 

Jarno Luostariselle ja muille ilmasto”läksynsä” huonosti lukeneille.  

Itse asiassa vihreät hengenheimolaisineen ovat todellisia ilmastonkieltäjiä (ilmastodenialisteja), sillä he 
allekirjoittavat poliittiseen ilmastonmuutosmääritelmään perustuvan AGW:n, mutta kieltävät IPCC:nkin 
käyttämän luonnontieteellisen ilmastonmuutosmääritelmän.  

AGW:ssä ilmasto ei voi määritelmän mukaisesti ja CO2-sidonnaisuutensa vuoksi viiletä, mikä on sekä 
todellisuuden että luonnontieteen vastainen ajatus. 

Kukaan ilmastoasioista perillä oleva ei kiellä ilmastonmuutosta (pitäisi kylläkin puhua ilmaston 
vaihteluista). Holoseeni-ilmaston luontainen äärivaihtelu on ollut jopa 6 asteen luokkaa ja viimeisten 
150 vuoden ilmastonvaihtelut eivät poikkea tilastollisesti merkitsevästi aiemmasta holoseeni-ilmastosta.  

Ainoa merkittävä ilmastonmuutokseksi (tai sitten ei: satatuhatvuotisista vaihteluista siinäkin kysymys) 
laskettava trendi on holoseeni-ilmaston vähittäinen viileneminen pohjoisella pallonpuoliskolla noin 0,35 
asteen vuosituhatvauhdilla, joka on jatkunut viimeisten 7500 vuoden ajan ja tullee jatkumaan vielä 
ainakin 3000 vuoden ajan. Kesälämpötiloissa on täten tultu alaspäin kolmen asteen verran ja 
talvilämpötiloissa vieläkin enemmän. 

Jos siis äänestätte vihreitä ilmastonmuutoksen kieltämiseen vedoten, taitaa ikävä kyllä olla seurauksena 
kirveellä omaan jalkaansa lyöminen!   

480. Mallit – tasoitukset (Ei julkaistu 0120) 

Havaintosi pitää paikkansa! Taustalla vaikuttaa mm. aurinkokuntaperäinen Gleissberg-syklisyys.  

Tasoitukset helpottavat visualisointia, mutta ovat samalla kaksiteräinen miekka. Vuotuisen vaihtelun 
piilottaminen tasoituksiin ei aina ole järkevää, esimerkiksi silloin, kun halutaan tarkastella yksittäisiä 
globaaleja piikkivuosia tai lyhytaikaisia vaikutuksia. Tulivuorenpurkaukset hyvä esimerkki. 

Kuvan lähde: NASA-GISS.  

481. Lämpötila – Roy Indrani – 6C (IF 080120) 

Ilmaston vaihteluista väitellyt ja oivan kirjankin aiheesta kirjoittanut Indrani Roy vastaa selkokielisesti 
ResearchGaten keskustelussa teeman "Question - Global warming and climate change: Hoax or reality?" 
kysymyksiin. Tässä yksi niistä: 

- - - 

The earth’s global temperature always fluctuated in a range of cyclic pattern of around 6˚C from peak to 
trough. There are numerous small fluctuations in between. Arctic sea ice, Sea level pressure and many 
other climate features follow that temperature pattern. Current temperature pattern of the last 150 
years is not at all unusual from that pattern of variability. At present we are at the peak of the 
temperature variability cycle. Due to high temperatures, all the associated climate deviations are 
noticed. Paleorecord suggested not any of the climate deviations in the last 150 years exceeded 
significantly from the past record. 

- - - 

Hän puhuu 6 asteen luonnollisista vaihteluista ja toteaa lisäksi. viimeisten 150 vuoden ilmastonvaihtelut 
eivät poikkea aiemmasta ilmastohistoriasta.  

http://lustialab.com/data/pdf/climatechange.pdf
https://www.facebook.com/jussi.hallaaho/posts/2730658913720952?comment_id=2731995476920629&reply_comment_id=2732314886888688
http://lustialab.com/data/pdf/climatechange.pdf
http://www.carbonbrief.org/inbrief-how-much-do-volcanoes-influence-the-climate%20uploaded%20on%2030/12/17
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10157043477217725/?comment_id=10157058147202725&reply_comment_id=10157058459572725
https://www.springer.com/gp/book/9783319771069
https://www.researchgate.net/profile/Indrani_Roy
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Tiukkaa tekstiä! Täytyy vielä tarkemmin selvitellä, mitä hän tarkoittaa kuudella asteella tässä 
yhteydessä.  

482. Filosofia - tyhmentyminen (Ei julkaistu 0120) 

Hiukan off-topic paikka keskustella tässä ryhmässä. Mutta ehkä kuitenkin joitakin suuntaviivoja antavaa 
vakavalle tieteenteollekin! 

- - - 

Ongelmana tuntuu olevan aivopesun tai jonkin muun tekijän tuottama putkiaivoajattelu. Kyseessä voi 
myös olla tarkoituksellinen toiminta erilaisten etujen saavuttamiseksi. Mediaa on helppoa uskoa, 
kyseenalaistaminen puolestaan vaatii tietoa ja vavannäköä ottaa asioista selvää. 

Läntinen maailma on mittausten mukaan tyhmentymässä. Luulen, että mittaukset kertovat vain 
jäävuoren huipusta. Syvällä muhii paljon vakavampaa taantumista. Yhä harvempi viitsii enää vaivautua 
ottamaan vastaan älyllisiä ja tiedollisia haasteita. 

Epävarmuus tukevaisuudesta myös lamaannuttaa, Ei ihme, että tähän hulluun maailmaan ei enää haluta 
tehdä lapsia kovin innokkaasi. 

Surullista on sekin, että maamme hallitukset ovat yhä enemmän kontallaan Suomen tulevaisuuden 
suhteen. Tuntuu, että poliitikotkin on paljolti vallannut ajatus olla välittämättä mistään mitään, tärkeintä 
kuitata vain palkka. Jälkikin on sen mukaista. 

Manson teki aiheesta kirjan "The Subtle Art of Not Giving a Fuck. A Counterintuitive Approach to Living a 
Good Life" ("En välitä paskaakaan mitä tapahtuu; nautin vain omasta itsekkäästä elämästäni"). Se sopii 
erinomaisesti uupumustilaan joutuneille ja muillekin, jotka hakevat laiskottelemisellen perusteita! 

Meikäläinen itse asiassa on typerä, kun vielä roikkuu työelämässä ja melkein yötä päivää jauhaa näitä 
ilmastoasioita. Helppo elämä "Laissez faire" (antaa mennä) -periaatteella voisi olla paljon 
nautinnollisempaa! :) 

Mikä on sanomani tänne tieteelliselle ryhmälle? Kaipa lähinnä se, että me, jotka haluamme viedä 
tiedettä eteenpäin, olemme aika yksin työssämme. Mitä ”ikkunan takana” tapahtuu, on tieteen 
näkökulmasta skitsofreenista. Yhä useammin kuulemme poliitikkojen sanovan, etteivät he enää tarvitse 
tiedettä, sillä heillä jo on kaikki oleellinen tieto päätöksentekoa varten! 

Jos hallituksessa ja eduskunnassa olisi riittävä edustus luonnontieteellistä metodia (yhteisiä tieteellisiä 
pelisääntöjä) edustavaa tutkimusta, voisi tilanne olla toisenlainen. Esimerkiksi nyt valmisteltaisiin 
työryhmissä asiantuntijoita konsultoiden yhteiskuntaa myös kylmenevän ilmaston varalle. 

Valitettavasti tilanne kuitenkin on se, että tieteellisesti heikosti koulutetut ihmiset mm. 
ministerititteleidensä voimalla ovat keskeisissä päättävissä elimissä tekemässä nahkapäätöksiään. 
Surullista, että he päättävät pahimmillaan jopa tunteet ja kenties makuaistikin edellä tulevaisuudesta, 
mikä valitettavasti taitaa tuottaa rumaa jälkeä sekä Suomen tulevaisuuden että ilmastotulevaisuuden 
suhteen. 

”The Subtle Art of Not Giving a Fuck” -tyyli näillä näkymin voimistuu ja maata hallitaan pilvilinnoista 
käsin. Edesmenneen Wille Mikkolan piirros on tosi symbolinen: päättäjäeliitti ylhäällä ja me kansalaiset 
kärsimässä alhaalla!! 

Huolimatta pessimistisestä näkökulmastani, meidän ilmastorealistien pitää kaikesta huolimatta uskoa 
Laestadiuksen toimittaman lehden ”Huutavan ääni korvessa” tyyliin parempiin aikoihin. Josko tämän 
nykyisen yhteiskunnallisen päätöksenteon tietämättömyyden mudassa rypeminen aiheuttaisi jossain 
vaiheessa vastareaktion myös poliitikoiden päässä luonnontieteiden renesanssina ja halukkuutena 
perustaa päätöksiään luonnontieteeseen pohjautuen! 

https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumitiede/permalink/462663211355156/?comment_id=464221424532668&reply_comment_id=465190927769051
https://markmanson.net/not-giving-a-fuck
https://markmanson.net/not-giving-a-fuck
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483. Ball-Mann-kiista (IF 230919) 

Ilmastofoorumilla on käyty keskustelua kädenväännöstä, 
jossa peitsentaittajina olivat "ilmastokonnanakin" pidetty 
Michael Mann ja häntä rankasti kritisoinut Tim Ball. Vääntöä 
jatkettiin oikeudessa, jossa Mann haastoi Ballin oikeuteen 
kunnianloukkauksesta. Oikeus ratkaisi kiistan Ballin eduksi, 
sillä Mann kieltäytyi kertomasta tutkimusmenetelmistään, 
saatikka paljastamasta datojaan. 

Edellä kertomani ei kuitenkaan ole tämän viestin pääasia. 
Innostuin tutkailemaan keskiajan lämpökautta koskevaa 
tutkimushistoriaa, josta ohessa lyhyt kuvaus. 

"Ballin versiona" hiukan harhaanjohtavasti esitelty graafi 
esiteltiin jo IPCC 1990-raportissa. Graafilla on itse asiassa 
vieläkin pidempi historia. Alun perin sen tai sen esiversion 
esitteli kuuluisa englantilainen ilmastotutkija Hubert Lamb jo 
vuonna 1966. Linkissä paljon historiikkia.  

Kumpi graafi on oikea: Mannin "lätkämaila" (Kuva 1, ylempi) 
vai klassinen näkemys (Kuva1, alempi)? Ilokseni voin todeta, 
että Lambin jo yli 50 vuotta sitten havaitsema keskiajan 
lämpökauden ja pienen jääkauden sisältämä graafi saa tukea 
norjalaisten yhteistyökumppaniemme (Lilleåren ym. 2012) 
tutkimuksesta (Kuva 2). Myös kotimainen 
lustotutkimuksemme on useilla eri menetelmillä ja datoilla 
analysoiden vahvistaa tämän klassisen graafin oikeellisuutta. 

Aiheesta enemmän Lappajärven ilmastoseminaarin kuvasarjassa  (muun muassa kuvat 113-115). 

484. Pääministerin Rinteen Afrikka-suunnitelmat (SI2040 220719) 

Koska pääministeri Rinteellä on erityistä intohimoa Afrikan ihmisten "pelastamiseksi", tulkoon tämäkin 
näkökulmani pohdittavaksi. Se voi pelastaa koko Euroopankin liialliselta väestöntungokselta! 

Olen siis Afrikan ystävä. Onnekseni katson asiaa näkökulmasta, jossa järkiperäinen molemminpuolinen 
yhteistyö - kiitos mosambikilaiset tutkijaystäväni Elias Ferreira ja Alcidio Vilanculos - on ottanut jalansijan! 

Tässä ajatuksiani - kommenttejanne toivoen! :) 

Antero Metson blogikirjoitusta kommentoiva juttu: Köyhimmän Afrikan elintason nosto ja arkipäivän 
ilmastorealismia 

485. Ministerin Bernerin ilmastokäsitykset (SI2040 220719) 

Tekstin viilausta ja uusi yritys: laitoin Suomen talouselämä-lehden keskusteluun seuraavan kommentin: 

Harmillista, että ministeri Berner on ilmastoasioissa kovin tietämätön. Hänen (kuten niin monen muunkin 
päättäjän) tulisi kiinnittää erityistä huomiota kotimaisen puulustotutkimustemme tuloksiin koskien 
ilmaston luontaista vaihtelua viimeisten 7650 vuoden aikana. 

On loogista ajatella, että vasta sen jälkeen kun tunnemme ilmaston luontaisten vaihteluiden ominaispiirteet 
vähintäänkin mainitulta ajanjaksolta - mieluiten koko holoseenin ajalta (11500 vuotta) - on mahdollista 
tehdä päätelmiä ilmaston nykyisyydessä ja tulevaisuudesta. 

Karu totuus on, että alailmakehän keskilämpötila ja hiilidioksidipitoisuus ovat holoseenin aikana kulkeneet 
täysin omia polkujaan (ei korrelaatiota). Hiilidioksidin vähentämiseen perustuva ajattelu päätöksenteossa 
on tietämätöntä ja yksisilmäistä toimintaa, joka on järkyttävän kallista ja tehotonta "valon kantamista 
säkeissä ikkunattomaan huoneeseen". Sitä ei myöskään edesauta median kehittämä ilmastomyrsky 
vesilasissa! 

Avaruusperäiset tekijät aiheuttavat maapallon ilmastonvaihteluiden perussoitannan. Siihen ihmisen on 
mahdotonta vaikuttaa. Luontaiseen vaihteluun liittyvä ilmaston syklisyys ja muut luonnonilmiöt selittävät 1-
2 asteen haarukassa tapahtuneet vaihtelut, myös viimeisten 150 vuoden aikana tapahtuneen pienen 
lämpenemisen, joka itse asiassa on toipumista pienestä jääkaudesta. 

Karu totuus on siis myös se, että ilmasto vaihtelee nykyisin aivan samalla tavalla kuin on tapahtunut jo 
tuhansien vuosien ajan. Ei siis mitään uutta taivaankannen alla! 

Suomalaisen päätöksenteon pitäisi perustua tietoon eikä nyt voimassa olevaan luuloon ja uskoon. Mihin 
ihmeeseen on kalevalainen sammontaonta kadonnut päättäjiltämme?  

Lisätietoa: 

https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2305262666249240/
https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/permalink/10156757832227725/?comment_id=10156757864577725&reply_comment_id=10156760431037725
https://climateaudit.org/2008/05/09/where-did-ipcc-1990-figure-7c-come-from-httpwwwclimateauditorgp3072previewtrue/?fbclid=IwAR1IW9AAGl5iamwq-rb9-0b3ViN26dloeBtcVITyEkm8Bm3YfFlLXvzC9g8
http://lustialab.com/data/pdf/Lappajarvi_mt_ilmastotodellisuus.pdf?fbclid=IwAR2SkpsuHxZN0JIKnVBlDk27SjR9P7jPkULB78oCO33GsgV7SQJr8oonat4
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/1827186534056858/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/antsu1/276309-kehitysavun-leikkaaminen-vuosisadan-huonoin-ajatus/
http://lustialab.com/data/pdf/metso_africa.pdf?fbclid=IwAR1WmCykd0Bl8LNdj3VtOylP3TpEUMmwTQe2-fWO0TkrSAtiSXJRBMyomdU
http://lustialab.com/data/pdf/metso_africa.pdf?fbclid=IwAR1WmCykd0Bl8LNdj3VtOylP3TpEUMmwTQe2-fWO0TkrSAtiSXJRBMyomdU
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2138845616224280/
https://www.talouselama.fi/uutiset/ministeri-berner-vanhat-autot-ongelma-150-000-uutta-autoa-vuodessa-olisi-sopivasti/d9197c64-1c28-3eaa-9d19-31ecd7abfb4c?fbclid=IwAR0z57LnyBsuKGs-HAC_Ig8RxTvfoUwUEJo-R59fSzsJ3CKePRLR_POv_w8
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Holoseeni-ilmaston viilenemis- ja lämpenemistrendit 

Lustotutkimuksen tieteenalasivusto Lustia.fi 

486. Kolme suurta amerikkalaista ilmastotiedemiestä (SI2040 011219) 

Nyt tulee tiukkaa ilmastoasiaa kolmella suulla! 

Mats Frilander teki niin hyvän avauksen Ilmastofoorumin puolella otsikoimalla "Fysiikan emeritus proffa 
kertoo miten asiat makaa", että se on täälläkin teeman ja "pääkirjoituksen" paikka! :) 

Tieteen huippua edustavien fyysikkojen William Happerin ja Freeman Dysonin haastattelut ja luennot ovat 
järkeenkäyvää kuultavaa, sillä he eivät julista maailmanloppua, painele paniikkinappuloita tai tee 
muutakaan typerää. 

Henkilökohtaisesti arvostan tosi paljon näitä todellisten datojen kanssa työskennelleitä erittäin kokeneita 
tutkijoita. Kun näitäkin kahta kuuntelee, eipä sieltä juuri turhaa puhetta tule ulos. 

Sama pätee myös ilmastotieteen ”isään” Reid A. Brysoniin. Tutustuin häneen INQUA 2003-konferenssissa 
Yhdysvaltain Renossa, jossa hän 83-vuotiaana hurmasi kokousporukkaa vaimonsa, viiden posterinsa ja 
kannettavansa kanssa!       

Ohessa sivun mittainen koosteeni hänestä ja konferenssista: 

Lisää Happer-Dyson-Bryson ilmastotutkimusvideoita 

Wikipedia-esittelyt: William Happer Freeman Dyson Reid Bryson 

Kunpa tämän viisaan kolmikon valtava ilmastotietous ja siitä heijastuva rauhallisuus tarttuisi hätäilevien ja 
jopa paniikkinappulaa painaneiden mielentilaan. Silloin läntinenkin maailma olisi meille kaikille paljon 
parempi paikka elää! 

487. MOT Ilmastokatastrofi (SI2040 130720) 

Katsoin pitkästä aikaa Martti Backmanin 
toimittaman MOT-ohjelman vuodelta 2009. Kun 
kuluvan vuoden marraskuussa tulee 10 vuotta 
täyteen ohjelman esittämisestä, voi vain todeta, 
kuinka oikeassa ohjelmassa esitetyt tiedot ovatkaan! 
Hatunnosto toimitukselle! 

Arvostamani (ja 2000-luvun alussa tapaamani) 
professori Richard Lindzen esittää ohjelmassa 
ilmastoherkkyydeksi puolisen astetta, mikä 
vaikuttaa kaukokatseiselta ajattelulta tämän päivän 
näkökulmasta katsoen. Vastaavia arvoja ja 
pienempiäkin on alkanut alkaa putkahdella esiin yhä 
useammassa tutkimuksessa (Kauppinen ja Malmi 
2019, 0.24 astetta)  

Ilmastoherkkyyden pienentyminen on suoraa 
seurausta siitä, että samaan aikaan (1997-2019), kun 
alailmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut yli 40 
ppm:llä, satelliittidata (Kuva) osoittaa ilmaston 
keskilämpötilan vaihdelleen 0,2 asteen 
poikkeamakeskiarvon molemmin puolin. Korrelaatio 
on siis heikko tällä jaksolla. 

Veikkaanpa, että herkkyysluku pienentyy mainitustakin arvosta (0.24) 

http://lustialab.com/data/pdf/holoseeni_ennen_nyt_huomenna.pdf?fbclid=IwAR1pShoGArDS5mcDwa4FVyq34Co6HZ9tpHmzRRP8L_l3eMIC64XZCb63eT8
http://www.lustia.fi/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2446007818841390/
https://lustialab.com/data/pdf/bryson2019.pdf
https://lustialab.com/data/pdf/Happer_Dyson_Bryson3.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Happer
https://en.wikipedia.org/wiki/Freeman_Dyson
https://en.wikipedia.org/wiki/Reid_Bryson
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2173465189428989/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2173465189428989/
https://notrickszone.com/2019/07/11/physicists-clouds-practically-control-climate-whereas-human-warming-amounts-to-0-01c-per-100-years/comment-page-1/
https://notrickszone.com/2019/07/11/physicists-clouds-practically-control-climate-whereas-human-warming-amounts-to-0-01c-per-100-years/comment-page-1/
https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
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MOT-ohjelman osio 3/3 kannattaa katsoa tarkkaan, sillä se pysyy asian ytimessä! Lindzen kiteyttää lopuksi 
hyvin, miksei ole aihetta minkäänlaiseen paniikkiin ihmisen aikaansaaman marginaalisen lämpenemisen 
vuoksi.  

Ilmastokatastrofi 1/3 Ilmastokatastrofi 2/3 Ilmastokatastrofi 3/3 

488. Liikakansoitus (SI2040 091218) 

Keskusteluissa vältellään ihmiskunnan suurta - kenties suurinta - tulevaisuuden uhkaa, liikakansoitusta. Nyt 
katse on suunnattuna ilmaston lämpenemiseen, minkä luullaan johtavan ihmiskunnan tuhoon. Se 
luonnollisestikaan ei pidä paikkaansa. Kyseessä on osa liikemaailman (kuten Al Gore) kehittämää 
liiketoimintasuunnitelmaa, joka valitettavasti on täsmäosunut kohteisiinsa, muun muassa tavallisiin 
kansalaisiin. Siitä oli oikein kouluesimerkkinä itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa, jossa 
haastatellut esittelivät kuin papukaijaparvi heihin pumpattuja ilmastopropagandan säkeitä. Jälleen kerran 
joudutaan toteamaan, kuinka helppoa onkaan huijata tietämätöntä ihmistä! 

Valitettava tosiasia on se, että ihmisen on hyvin vaikeaa vaikuttaa suurilmaston lämpötilan määritteleviin 
luontaisiin vaihteluihin. Niihin sisältyvä syklisyys erityisesti näkyy Suomenkin ilmastossa muun muassa noin 
65- vuotisina ja vaihteluväliltään 0,8 – 1,2 asteen suuruisina sykleinä. Alailmakehän hiilidioksidipitoisuus ei 
määrittele ilmaston keskilämpötilaa vaan merivesien lämpötilavaihtelut. Näin ollen hiilidioksidipitoisuuden 
vaihtelut eivät sen enempää lämmitä kuin viilennäkään ilmastoa. Pariisin ilmastosopimus on tässä mielessä 
superkallis fiasko, mutta toki jättipotti voittoja hamuavalla liiketoiminnalle! 

Hiilidioksidi on kasveille välttämätön kasvukaasu. Ilmakehän hiilidioksidiylijäämille (jos sellaisia edes on 
olemassakaan, löytyy hyötykäyttöä yhä enemmän ravintoa tarvitsevalla liikakansoittuvalla Maapallolla. 
Ihmiskunta ylittää nykymenolla ennusteen mukaan 10 miljardin rajan vuonna 2056 (Kuva). Jotta kaikki suut 
saataisiin ruokituksi, joudutaan tosissaan miettimään, mistä ravintoa kaikille. Yksi vaihtoehto siis on 
hiilidioksidi, joka antaa parhaat sadot 600-1000 ppm:ssä. 

Kun globaali nälkä tulee, joudutaan harkitsemaan myös hiilidioksidin lisäämistä ilmakehään. Samalla 
tietenkin on sitä käyttävää kasvustoa lisättävä, jotta ilmakehään lisätty polttoaine tulee käytetyksi. Jo nyt 
olisi hyvä tilaisuus siirtää merkittävästi rahoituksen painopistettä hiilidioksidin epätarkoituksenmukaisen 
tuhoamisen sijasta sen tehokkaaseen hyötykäyttöön. Kehittyvä tekniikka tulee avuksi hiilidioksidin 
talteenotossa ilmakehästä ja muistakin lähteistä ravinnontuotannon lisäpolttoaineeksi. 

No tosin sekin on tekohengitystä, jos väestöräjähdystä ei saada kuriin. Tällä asialla, jos millään, on jo kova 
kiire! 

World Population Growth 

https://www.youtube.com/watch?v=1gmJiZfyDPE&fbclid=IwAR2kQw5oDHhJj-8QxNGLCK3zczNJecEeU6eREAClPjpBHnaBnJcyz7HrluE
https://www.youtube.com/watch?v=suySkDny-zk
https://www.youtube.com/watch?v=cKSgj8Itbzs
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/2173465189428989/
https://www.facebook.com/groups/LustiaFinland/permalink/1848034005305444/
https://ourworldindata.org/world-population-growth
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