
Miten ilmasto muuttuu?



Maapallon keskilämpötila on 
kohonnut ihmiskunnan ilmakehään 
päästäneiden kasvihuonekaasujen 
johdosta 

Kasvihuoneilmiö on elämän 
kannalta hyvä asia, mutta sen 
jatkuva, tasainen voimistuminen 
suhteellisen lyhyessä ajassa ei ole 

 ilmasto muuttuu 

Keskeinen kasvihuonekaasu on 
hiilidioksidi ja sen vapautuminen 
ihmisen toiminnoissa 

Yleistä 

Kasvihuonekaasut 

Auringon säteily 

Lämpösäteily 
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Ilmakehän koostumuksen muutoksen seurauksena 
maapallon ilmasto muuttuu 

 



25.10.2018 5 

Eri mittausaikasarjat näyttävät lämpötilan nousun 
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SUOMEN KESKILÄMPÖTILA 1847-2017 

Mikkonen et al. (2015) / Ilmasto-opas (päivitetty) 

 



NASA-EUMETSAT Satellites 
(1993-nykyhetki) 

 

Vuorovesimit-
taukset 

(1870-2000) 

GGlobaali merenpinnan nousu:  + 26 cm 
1870-2017 

CO2 -> meriveden 
happamoituminen



Monivuotinen jää 1984 ja 2016 

 



Helsingin Sanomat 5.11.2017 



Helsingin Sanomat 5.11.2017 



Luonnonkatastrofit maailmalla – meteorologisten, hydrologisten ja 
ilmastollisten ilmiöiden aiheuttaminen vahinkojen määrä kasvanut 

Lähde: MunichRE 

 



 

• RCP2.6: Ilmastopolitiikan täydellinen onnistuminen. CO2:n 
maailmanlaajuiset päästöt kääntyvät jyrkkään laskuun jo 
vuoden 2020 jälkeen ja ovat tämän vuosisadan lopulla 
lähellä nollatasoa. CO2:n pitoisuus on korkeimmillaan 
vuosisadan puolivälissä n. 440 ppm ja alkaa sen jälkeen 
laskea. 
 

• RCP4.5: Ilmastopolitiikan osittainen onnistuminen. CO2:n 
päästöt kasvavat aluksi hieman mutta kääntyvät laskuun 
vuoden 2040 tienoilla. Vuosisadan loppupuolella pitoisuuden 
kasvu taittuu, ja tuolloin CO2:ta on ilmakehässä noin 
kaksinkertainen määrä teollistumista edeltävään tasoon 
verrattuna. 
 

• RCP6.0: Päästöt pysyvät aluksi suunnilleen nykyisellä 
tasollaan mutta ovat myöhemmin tällä vuosisadalla melko 
suuria. (Tällainen kehityskulku vaikuttaa epärealistiselta.) 
 

• RCP8.5: Pyrkimys päästöjen rajoittamiseen kokee 
täydellisen haaksirikon. CO2:n päästöt kasvavat nopeasti ja 
kolminkertaistuvat vuoteen 2100 mennessä. CO2:n pitoisuus 
kohoaisi tuolloin yli kolminkertaiseksi teollistumista 
edeltävään aikaan verrattuna. Pitoisuus kasvaisi nopeasti 
vielä vuoden 2100 jälkeenkin. 
 

• Käytännössä RCP4.5-skenaarion toteutuminen vaatisi jo 
melko tiukkaa päästöjen rajoittamista. RCP2.6 skenaario 
olisi jo äärimmäisen haastava.  
 

 

Mitä tapahtuu tulevaisuudessa? 

Lisälämmitys 
2.6 W/m2 vai 
4.5 W/m2 vai 
6.0 W/m2 vai 
8.5 W/m2? 



 

Yleistä: maailma ja Suomi 

Ilmasto-opas.fi 



 

Yleistä: maailma ja Suomi 

Ilmasto-opas.fi 



Kuukausittaisia muutoksia Suomen ilmastossa mentäessä 
 jaksoon 2020-2049 (suhteessa 1981-2010) 

Lämpötila Sademäärä Auringon säteily 

Lämpötilan ero  
(yö/päivä) Ilman paine 

Tuulen nopeus 

Ruosteenoja ym., 2016 



Ilmastonmuutos Suomessa 
 • Lämpötila nousee kaikkina vuodenaikoina, 

talvella kuitenkin enemmän kuin kesällä. 

• Talvella sataa selvästi nykyistä enemmän ja 
aurinkoa nähdään harvemmin. 

• Kesällä kaikkein korkeimmat mitattavat 
lämpötilat kohoavat likimain samaa tahtia 
kuin keskilämpötilatkin. 

• Keskimääräiset tuulen voimakkuudet 
pysyvät likimain ennallaan. Voimakkaimpien 
tuulten osalta muutos on epävarma. 

• Syksyisin tulee yhä lämpimämpiä pidempiä 
jaksoja, jolloin on roudatonta ja myrskyriskit 
samalla lisääntyvä. 

 

• Kesällä keskimääräinen sademäärä ei 
muutu paljon, mutta rankkasateiden 
arvioidaan voimistuvan → kuivia jaksoja 
(haihdunta kasvaa myös) → ei tasaista 
kastelua. 

• Itä- ja Pohjois-Suomeen on luvassa raskaita 
lumikuormia ja jäätäviä sateita enemmän 
kuin aikaisemmin. Sitten taas Etelä- ja 
Keski-Suomessa ja rannikkoseudulla tulee 
olemaan talvisin hyvinkin pimeää ja mustaa, 
ei niin paljon lumisia olosuhteita. 

• Merenpinnan keskikorkeuden muutos 
riippuu paikasta, esim. pk-seudun edustalla 
nousua useita senttimetrejä. 

• Merellä jäät keskimäärin ohenevat ja jään 
pinta-ala pienentyy. Kuitenkin yksittäisiä 
runsasjäisiäkin talvia esiintyy vielä 
lähivuosikymmeninä. 

Huom: muutosten voimakkuuden 
sanelevat kasvihuonekaasupäästöt 



Ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
 
Kasvukauden alku- ja loppupäivämäärien sekä lämpösumman 
muutos 1971-2000=>2070-2099 RCP4.5 ja RCP8.5 
kasvihuonekaasupäästöskenaarioiden tapauksessa. Tulokset 
esittävät 22 eri ilmastomallin ennustaman muutoksen 
keskiarvon (Ruosteenoja ym., 2015). 
  
Päätelmiä: 
-Päästöjen rajoittaminen ei juuri vaikuta muutoksen nopeuteen 
ennen vuotta 2040. Vuosisadan loppupuolella skenaarioitten ero on 
selvä. 
-Parhaan arvion mukaan kasvukausi pidentyisi RCP8.5-skenaarion 
toteutuessa yhteensä noin kahdella kuukaudella sadassa vuodessa, 
RCP4.5-skenaarion mukaan 1–1.5 kuukaudella. 
-Jo vuoden 2050 tienoilla lämpöolot voivat olla Rovaniemellä 
samantapaiset kuin 1900-luvun lopulla Lounais-Suomessa. 
-Päästöjä kohtuullisen tehokkaasti rajoitettaessakin Lounais-
Suomeen saataisiin vuosisadan lopulla Puolan-Saksan 
kasvukaudet. 
-Päästöjen jatkuvasti kasvaessa mitattaisiin Etelä-Ukrainan tai 
Ranskan lämpösummia. 
 
Huom! Päivän pituudessa ei luonnollisestikaan muutoksia 



Ruosteenoja ym. 2016 



<15 
15-25 
25-35 
35-45 
45-55 
>55 

Päivien lukumäärä 

1981-2010 2070-2099 

Suuren metsäpalovaaran päivien lukumäärä 

Kuva: Juho Aalto 

Metsäpalovaara kasvaa 

 

RCP4.5-skenaario 



1981-2010 2070-2099 

Päivien lukumäärä 
<100 
100-150 
150-200 
200-250 
250-300 
300-350 
>350 

Sellaisten päivien lukumäärä milloin maassa on routaa alle 20 
cm ja lunta vähemmän kuin 40 cm. Laskelmat edustavat 

turvemaalla kasvavaa mäntymetsää. 

RCP4.5-skenaario 

Maan kantavuus ja puiden korjuuolosuhteet vaikeutuvat  



SSää- ja ilmastoriskien arviointi ja 
toimintamallit (SIETO): Maatalouden 
sää- ja ilmastoriskejä voidaan hallita 
etenkin seuraavilla keinoilla  

• monimuotoistamalla viljelyä 
• tukemalla ja parantamalla viljelyn edellytyksiä 
• kehittämällä vesitalouden hallintajärjestelmiä 
• parantamalla syyskylvöisten viljelykasvien ja muiden 
talviaikaisten maanpeitekasvien laajentamisedellytyksiä 
(esimerkiksi kasvinjalostuksen avulla) 
• rajoittamalla kasvintuhoojien määrän kasvua 

Näistä tarkemmin 11:00 Mikael Hildénin esityksessä 



 

08.10.14 



 

08.10.14 



Suomen ilmasto on vaihteleva 
(jatkossakin). Kiitos! 
 

23.2. 2008 

Kuvat: Ilkka Juga 

23.2. 2011


