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Ilmastonmuutoksen mittarit
Kahdessa jaksossa esitetyn ilmastodokumentin asiantuntijat eivät ole
ilmastotutkijoita vaan kolme matemaatikkoa. Tri Hannah Fry, Prof Norman Fenton ja Prof. David Spiegelhalter pyrkivät ratkaisemaan ilmastoon liittyvän kolmen luvun perusteet. Numerot ovat (1) maapallon lämpeneminen 0,85 astetta, (2) lämpeneminen on ihmisen aiheuttama 95%:n
varmuudella ja (3) syyllisenä biljoona tonnia hiiltä.
Yle esitti 2-osaisen dokumentin “Ilmastonmuutoksen mittarit” (BBC4:n Climate Change by
Numbers). Ensimmäisessä osassa lähestyttiin ilmasto-ongelmaa Hanna Fryn kanssa keskittymällä maapallon lämpenemiseen 0,85 astetta reilun sadan vuoden aikana. Osoitettiin,
että vuodesta 1880 maapallon keskilämpötila oli noussut tuon mainitun 0,85 astetta. Se
perustui kolmen ilmasto-organisaation laskelmiin. Maapallon eri puolilta kerätyt vuotuiset
keskilämpötilat tulostettiin käyrinä (punainen, keltainen, vihreä), jotka poikkesivat vain hieman toisistaan. Kuvassa (alh.) käyrien läpi piirretyt suorat antoivat lämpötilan nousuksi 130
vuoden ajalta lukemat 0,86, 0,85 ja 0;82 celsiusastetta. Suuressa viisaudessaan hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) valitsi todennäköisimmäksi arvoksi 0,85 astetta.

Toki lämpötilan muutos oli kaikkea muuta kuin tasainen, mutta se selitetään tietysti eri
ilmastotekijöiden suurella vaihtelulla. Kuitenkin lukua pidetään 95%:n varmuudella oikeana,
kuten ohjelman toisessa osassa todetaan.
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Ihminen syyllinen 95%:n varmuudella
Toisessa jaksossa “osoitetaan”, että tuosta 95%:n varmuudella tapahtuneesta maapallon
lämpiämisestä puolet on ihmisen aiheuttama. Norman Fenton kertoo miten tuohon arvioon
on päästy. Hän aloittaa esimerkillä lempiurheilustaan, jalkapallosta, jossa ennustetaan
voittajaa tilastoinnilla. Mallinnukseen liittyvässä syyselvityksessä (attribution study) valitaan
ne tekijät, joiden uskotaan vaikuttavan menestykseen. Fenton tutki kaikki Englannin potkupalloliigan joukkueiden menneitä otteluita ja haki tekijät joiden uskoi vaikuttaneen joukkueen menestykseen tai häviöön (sairastumiset, palkkioiden suuruus, ym.). Esimerkkinä oli
Manchester Unitedin (MANU) joukkue.
Fenton saakin mallillaan samantapaisen käyrän kuin MANU:n todelliset saavutukset. Etsiessään seuraavaa voittajaa, hän hakee tekijät, jotka eniten tuntuvat vaikuttavan joukkueen menestykseen. Heureka! sehän on maksetun palkan suuruus. Jos mallit ajetaan kaikilla
tunnetuilla tekijöillä, paitsi palkat, niin
malliennuste ei muistuta laisinkaan todellisuutta eli joukkueiden menestystä.
IPCC:n tapaan Fenton pystyi vielä laskemaan miten suuri merkitys palkalla
on. Liiga-otteluissa joukko voi saavuttaa
95%:n varmuudella yhden liigapisteen
jos palkkaa nostetaan 10%.
Samalla tavalla edetään ilmastotutkimuksessa tulevan lämpötilaennusteen selvittämisessä.
Miten IPCC voi olla niin varma ihmisen osuudesta 95%:n varmuudella?
Ensitöikseen ilmastotutkijan on selvitettävä kaikki ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat
tekijät ja niitä on paljon. Yksi on aurinko ja sen säteilyn vaihtelu, joka luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi maapallon lämpötilaan. Tulivuoritoimintakin vaikuttaa syytämällä ilmakehään valtavia määriä kaasuja, jotka voivat viilentää maapalloa muuttaen samalla yläilmakehän kemiallista koostumusta. Myös maapallon erilaiset sääilmiöt, kuten El Niñot, voivat
aiheuttaa ilmastossa vuosia kestäviä lämpötilan heilahduksia. Tehtävän vaikeudesta huolimatta ilmastotutkijat ovat 95-prosenttisen varmoja, että viime aikoina luonnolliset tekijät
ovat jääneet uuden tekijän varjoon; pääepäiltynä olemme me - ihmiset. Syyksi on valikoitunut väritön ja hajuton hiilidioksidikaasu (CO2), jota syydämme ilmakehään.
CO2:n vaikutusta maapallon lämpötilaan esitti ensimmäisten joukossa ruotsalainen kemisti
Svante Arrhenius. 1894 hän yritti selvittää miksi maapallo on 2,5 miljoonan vuoden aikana
useita jääkausia ja siksi matkusti pohjoiseen jääkausien jättämiä jälkiä tutkimaan. Hän
syyllisti hiilidioksidin kaltaiset kaasut. Nämä käyttäytyivät kuin Maata lämmittävä peite säädelleen maapallon lämpötaloutta. Hän kysyi voisiko CO2:n väheneminen aiheuttaa ilmaston viilenemisen? Hän ryhtyi matemaattisesti testaamaan teoriaansa miten hiilidioksidin
määrä ilmassa vaikuttaa Maan lämpötilaan.
Arrhenius ennusti, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden puolittuminen voisi laskea lämpötilaa yli 4 astetta ja kenties aiheuttaa jääkauden ja CO2:n kaksinkertaistuminen voisi nostaa
lämpötilaa vastaavalla määrällä (4 astetta). Myöhemmin selvisi ettei CO2 voinut aiheuttaa
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jääkausia, oli haettava muita syitä. Arrhenius osoitti kuitenkin, että CO2-pitoisuuden nousu
lämmittää ilmakehää, vaikka hänen menetelmässään oli pahoja puutteita.
Monet seikat vaikuttavat ilmastoon, ja kaikille on omat yhtälönsä. Auringosta tuleva lämpö,
tulivuorten jäähdyttävä vaikutus, teollisuuden ja maatalouden saasteet, merivirrat, pilvipeitteet, tuulet, ovat kaikki mutkikkaassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Toisin kuin jalkapallotutkimuksessa, ilmaston mallintaminen on uskomattoman monimutkaista. Siitä huolimatta
tutkijat luovat ilmastomalleja, jotka näyttävät kuvaavan tarkasti ja oikein eri tekijöiden välisiä
vuorovaikutuksia.
Mallit juontavat juurensa alkuaikojen sääennusteista. Monimutkaisen ilmastosysteemin
ymmärtämiseksi piti ensiksi jakaa maapallon pinta-ala ruutuihin. Jokaiselle ruudulle piti
laskea kaikki sen säähän liittyvät yhtälöt. Sitten kaikissa ruuduissa (hiloissa) suoritetut
laskutoimitukset yhdistettiin laajempien alueiden sääennusteiksi, alussa toki huonolla menestyksellä. Ajan myötä työ loi perustan myös ilmaston hallintaan. Onnistumisien edellytyksenä oli entistä tehokkaampien tietokoneiden kehitys, joilla voitiin mallintaa entistä tarkemmin ilmastoon vaikuttavia tekijöitä. Hurjasta tehokkuuden lisäyksestä huolimatta tuloksena
on edelleen vain karkea näkemys ilmaston toiminnasta. Herää siksi kysymys miten tutkijat
voivat olla luottavaisia, että tietokoneiden laskentatehon puutteista huolimatta yksinkertaistetuilla ilmastomalleilla uskottiin voitavan matkia todellisuutta.
Mallien luotettavuus piti voida varmistaa. Kesäkuussa 1991 siihen tarjutui tilaisuus kun
Filippiineillä ollut Pinatubo tulivuori purkautui ja syöksi ilmakehään 20 miljoonaa tonnia
rikkidioksidia ja tuhkaa lähes 20 km:n korkeuteen. NASAn ilmastotutkijat saivat tilaisuuden
testata pystyvätkö ilmastomallit ennustamaan purkauksen vaikutusta ilmastoon? Laskelmat
osoittivat, että seuraavien 19 kuukauden aikana maapallon lämpötila laskisi keskimäärin
noin puoli astetta. Todelliset havainnot osoittivat mallien olleen oikeassa; maapallon keskilämpötila todella aleni. Sen perusteella ilmastomalleihin uskottiin voitavan luottaa.
Valitettavasti vastaavat mallien testaustilaisuudet ovat harvassa. Rohkaisevaa on kuitenkin
mallien vankka fysikaalinen pohja. Rajoituksista huolimatta mallit tarjoavat tehokkaan keinon tunnistaa lämpenemiseen vaikuttavat päätekijät. Karsimisprosessit astuvat kuvaan.

Esimerkiksi olettakaamme, että lämpenemisen syynä olisi auringon lämpösäteily. Fysiikan
mukaan kaikkien ilmakerrosten pitäisi lämmetä yhtä aikaa tuottaen kuvassa näkyvän tunnusomaisen verrattain tasaisen lämpötilajakauman.
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Kuitenkin 60 vuoden ilmakehämittaukset osoittavat, että vain ilmakehän alemmat kerrokset
ovat lämmenneet ja ylemmät kerrokset jopa viilenneet. Ilmakehässä näkyykin aivan erilainen sormenjälki (ominaispiirre). Norman Fenton korostaa mallien osoittavan, että lämpenemiseen onkin jokin muu syy kuin aurinko. “Pääteltiin”, että havaittu kuvio (ilmakehän lämpöjakauma) voi uskottavasti syntyä vain jos lämpenemisen syynä on ihmisen toiminta; todennäköisimmin käytettäessä fossiilista energiaa, joka tuottaa ilmakehään hiilidioksidia.
1970-luvulta lähtien mainittu “ihmisen sormenjälki” on näkynyt selvästi: arktisen alueen
jäätiköt sulavat, helleaallot lisääntyvät ja meret lämpenevät ja happamoituvat. Mallit ennustavat näin käyvän vain hiilidioksidin kaltaisten kasvihuonekaasujen lisääntyessä. Näin Ihminen näyttää olevan pääsyyllinen ilmaston lämpenemiseen. Malleilla voidaan mennä vielä
pidemmälle ja antaa väittämälle varmuusarvio.

Yllä olevassa kuvassa keltainen käyrä näyttää, miten maapallo on mittausten (lämpömittareiden) mukaan lämmennyt vuodesta 1951, eli 0,6 astetta ja punainen käyrä paljonko muutosta ilmastomallit ennustavat kaikkien tunnettujen tekijöiden perusteella. Punaisella varjostuksella osoitetaan mitatun lämpötilan keskiarvon vaihteluväli, eli mallitulosten hajonta.
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Viereinen kuva osoittaa
miten käy kun kaikki ihmisen aiheuttamat vaikutukset, hiilidioksidi mukaan
lukien jätetään huomioimatta. Mallien mukaan
ilmaston lämpötila olisi
vihreän käyrän mukainen.
Toisin sanoen, ilman ihmisen hiilidioksidin lisäystä lämpötila ei näytä juurikaan nousseen 60 vuoden aikana, jopa hieman
laskeneen. Sehän olisi
samaa kuin potkupallojoukkue ilman palkkaa.

Mittaustulokset vastaan ilmastomallit
Malleista tutkijat määrittävät miten varmoja he ovat ihmisen vaikutuksesta ilmastoon; kävi
ilmi, että yli 99% todennäköisyydellä yli puolet lämpenemisestä johtuu ihmisestä. Niin suuresta varmuudesta huolimatta, miksi IPCC päätyi alhaisempaan 95% lukuunsa?

Katsokaamme mitä esimerkiksi NASAn ilmakehän satelliittimittaustuloksista vastaava tri
Roy Spencer sanoo ilmaston lämpenemisestä ja mallitulosten merkityksestä. Kuvassa on
Spencerin kooste 90:llä eri ilmastomallilla tehdyistä simulaatioajoista. Mallit ovat samoja,
joita IPCC on käyttänyt uusimmassa ilmastoraportissaan. Miksiköhän samoilla lähtötiedoilla
olevat malliennusteet “hajoavat” aikajanaa edetessään. Selityksenä on mallien rakenteissa
olevista pienistä eroista, esim. korostavat eri prosesseja hieman eri lailla. Maapallon pinnan
keskilämpötilat esitetään vihreällä pallukkajonolla ja sinisellä pallukkajonolla alemman
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ilmakehän lämpötilaa satelliittimittauksin. Ei voi olla ihmettelemättä miten mitatut lämpötilat
ovat lähes sataprosenttisesti alemmat kuin ilmastomalleilla simuloidut lämpötilat. Samantapainen hajoava käyrästö löytyy IPCC:n uusimman raportin: http://tinyurl.com/palktrl pdftiedoston sivulta 981 Fig 11,9, jossa 42:lla mallilla esitetyt ennusteet eivät myöskään vastaa toisiaan eivätkä seuraa niitä samoja mitattuja lämpötiloja, joka oli pääaiheena tämän
dokumentin ensimmäisessä jaksossa ja mainittiin tämän jakson alussa (0,85 astetta).
Hirtehisesti voisi todeta mallitulosten tukevan yli 95% varmuudella lämpötilahavaintojen
olevan väärässä, sillä ilmastomallit ovat varmasti oikeassa.
Palataan dokumenttiin. Matemaattiset ilmastomallit ovat aina yksinkertaistettuja todellisuuksia. Niiden rajoitukset on siis huomioitava. Siksi IPCC katsoi viisaaksi alentaa lopullista lukua 95%:iin, eli varmuus siitä, että ainakin puolet lämpenemisestä johtuu ihmisen toiminnasta.
95 prosentin tuloksen esitellään dokumentissa “olevan hämmästyttävän selvä”, mutta ilman
tarkempia perusteluja. Tarkemmin perustelematta dokumentissa todetaan: “vuosien tutkimustyö ja tilastollinen analysointi on tuottanut tulokseksi 95%. Siksi suurin osa ihmisistä on
valmis uskomaan väitteeseen. Meille jää kysymys, miten ilmaston käy tulevaisuudessa.”
Monte-Carlo simuloinnilla varmuutta
David Spiegelhalter ottaa käsittelyyn kolmannen lukuarvon - biljoona tonnia. “Tämä käsittämättömän suuri luku saattaa ratkaista tulevaisuutemme.” Luku kertoo paljonko hiiltä voimme polttaa ennen kuin vaarallinen ilmastonmuutos uhkaa meitä, eli maapallon keskilämpötilan nousu yli 2 asteella teollistumisen alkuajoista.
Kaikki fossiiliset polttoaineet vapauttavat palaessa hiilidioksidia, joka lämmittää ilmakehää,
joten biljoona tonnia asettaa rajan fossiilisten polttoaineiden käytölle. Jos haluamme välttää
yli kahden asteen lämpenemisen voimme polttaa korkeintaan biljoona tonnia hiiltä, ja se on
kokonaismäärä teollistumisen alusta lähtien. Olemme jo nyt käyttäneet puolet biljoonasta
tonnista ja se on jo aiheuttanut asteen verran lämpenemistä. Nykyisellä vauhdilla toiset
puoli biljoonaa tonnia poltetaan 30 vuodessa. Seuraukset ovat syvälliset. Ovatko arviot
todellisia ja miten lujasti niihin voi luottaa?
Biljoona tonnia on saatu ennustuksista, joiden luotettavuus ei ehkä täytä tieteen kaikkia
kriteerejä. Toisaalta ennustuskeinoja on kehitetty vuosisatoja käyttäen tilastoja. Todennäköisyyksillä laskemisen asiantuntijat ovat vuosia neuvoneet uhkapelureita, eläkesuunnittelijoita ja nykyisin vakuutusyhtiöitä. Ehkä luotettavimpia ennustuksia saa niiltä ihmisiltä joilla
on omaa rahaa pelissä. Moottoriurheilussa pyörii paljon rahaa. Tosin voittaminen ei ole
vain kovaa ajamista. Kilpailustrategian suunnittelussa on otettava huomioon todella monet
tekijät, myös ennalta arvaamattomat tapahtumat. Tarvitaan ennusteita ja tilastoja.
Vuoden 2005 Monacon F1 kilpailussa Kimi Räikkönen oli johdossa, kun sattui kuuden auton kolari. Turva auto tuli radalle, ja tiimin piti nopeasti päättää pitäisikö Räikkönen kutsua
varikolle vai jäädä odottamaan radalle. Tiimi oli neuvoton, kunnes tuli kaksisanainen sähköpostiviesti Englannissa olevalta päästrategilta: “pysykää radalla”, koska varikolla oli tungosta. Kimin saatua luvan jatkaa kilpailua saapui hän ensimmäisenä maaliin, kiitos oikean
strategian.
Miten Räikkösen strategi teki päätöksensä? Hän arvioi eri vaihtoehtoja perustaen näkemyksensä valtavaan tilastoaineistoon, josta saattoi matemaattisesti laskea voiton todennäköi6

syyden. Samaa tekniikkaa eli ns. Monte-Carlo-simulaatiota käyttävät ilmastotutkijat ennustaessaan miten planeetallemme käy tulevaisuudessa.

BW: Monte-Carlo-simuloinnissa sää- ja ilmastotieteilijät ajavat samaa ilmakehämallia hiukan erilaisin lähtötiedoin samalle ennustusjaksolle kymmeniä, jopa
satoja kertoja. Tällöin malliajojen tulosten hajonnasta voidaan tehdä johtopäätöksiä sääilmiöiden todennäköisyyksistä ja ennusteiden epävarmuudesta.
Ilmastomallien kohdalla ongelmana on ilmaston kaoottinen ja äärimmäisen
monimutkainen toimintatapa. Siinä eri tekijöiden keskinäinen vuorovaikutus on
osittain arvailujen varassa (esim. pilvisyys)
Kaikkein nopeimmatkaan supertietokoneet eivät rajallisen laskentatehonsa takia
selviydy tehtävästä ellei laskenta-algoritmejä yksinkertaisteta ja parametrisoida.
David Spiegelhalter kehuu menetelmää, sillä se ei kerro vain todennäköisintä tulosta vaan
myös mikä on todennäköisyyden aste. Kun ilmastomalleilla (kuva alh.) ajetaan satoja kertoja, hieman lähtötietoja muuttaen, saadaan hieman eri ennuste ilmaston tulevasta kehityksestä. Monen eri ilmastomallin tuloksia yhdistelemällä voidaan olettaa, että ennusteen
luotettavuus vain paranee. Tiedämmehän, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta MonteCarlo-menetelmä antaa silti käsityksen lopputuloksista ja niiden todennäköisyydestä.

Kaaviokuvassa näkyy Monte-Caerlo simuloinnin antama malliennuste ilmaston lämpenemisestä (pystyasteikko), jos poltamme biljoona tonnia hiiltä (vaaka-asteikko). Ennusteparven
mukaan todennäköisin arvio on hieman alle kaksi celsiusastetta teollistumisen alkuajoilta.
Miksi kahden asteen lämpenemisestä pitäisi huolestua? Mitähän vähäinen lämpeneminen
voisi merkitä? Pohtikaamme ensiksi sään merkitystä. Emmehän koe ilmastoa, vaan koemme päivittäistä säätä, joka voi iskeä kovaa. Vähäinenkin lämpeneminen voi kuitenkin
johtaa huomattaviin muutoksiin säässä, etenkin ääri-ilmiöiden yleisyyteen. Etenkin trooppisilla alueilla hurjat rankkasateet ja tulvat lisääntyvät, Välimeren alueella kuivuus vaivaa.
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Tilastomatematiikan avulla voidaan kuitenkin arvioida ja ehkä varautua sään ääri-ilmiöihin.
Ääriarvoteoria ja brittien klassinen tilastointi mm Thames-joen tulvista muodostivat perustan jolle joen tulvaesteet suunniteltiin kestämään pahimman mahdollisen tulvan saavuttamasta Lontoon keskustaa (Kuva alh. Thamesin tulvapato). Esteet suunniteltiin 1960-luvulla
torjumaan korkeintaan kerran tuhannessa vuodessa tapahtuvaa tulvaa. Menetelmän heikkous on oletuksessa, ettei tulevaisuus poikkea menneestä. Ääriarvoteoria käyttää tunnettujen ääri-ilmiöiden toistuvuutta ennustaakseen todella äärimmäisten ilmiöiden todennäköisyyttä; sellaisia ilmiöitä, joita emme ole vielä edes kokeneet. Ilmastonmuutoksen ongelma
on se, että kuviot vaihtelevat. Keskimääräinen muutos voi näyttää mitättömältä, mutta ääritapaukset pitäisi tuntea. Ääriarvoteoria ei tarjoa ennustamista, sillä ilmaston muuttuessa
sään ääri-ilmiöiden oletetaan yleistyvän.
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Ilmastotutkijat ovat Monte-Carlon tapaisilla menetelmillä ja tilastoihin tukeutumalla, arvioineet ennustustensa varmuusasteen olevan 66 prosenttia. Biljoonan tonnin lukuun liittyy siis
ikäväpuoli. Jos poltamme tuon määrän hiiltä, ennusteet sanovat lämpenemisen pysyvän 66
prosentin varmuudella alle kahden asteen. Kuitenkin tämä tarkoittaa myös, että tuo kaksi
astetta saattaa 33 %:n varmuudella myös ylittyä. Vaikka kulutus pysyisi alle biljoonan tonnin, ei ole takeita, että lämpötilan nousua ei ehkä pysytäkään hillitsemään.
Päästöjen rajoittaminen edes biljoonaan tonniin vaatisi suuria muutoksia elintapoihimme.
Mikä olisi tällöin oikea toimintastrategia epävarmassa tulevaisuudessa?
Joko voimme toimia vaarojen minimoimiseksi tai niihin sopeutumiseksi. Koska vanheneminen on todennäköistä, otamme varmuuden vuoksi eläkevakuutuksen. Joudumme mahdollisesti kolariin, joten käytämme turvavyötä. Joka tapauksessa arvioimme riskin ja hyödyn
käytettävissä olevan tiedon avulla. Valinnoissamme hyödynnämme samalla tutkijoiden
kehittämiä uskottavia teorioita.
Arvaamattoman ilmaston kohdalla ennusteita ei voi testata; vain aika näyttää miten hyvin
nuo ennsuteet ovat onnistuneet. Jos haluamme vaikuttaa tulevaisuuteemme aikaa ei ole
empimiseen. Valinnat on tehtävä olemassa olevan tiedon pohjalta nyt.
Ilmastomatemaatikot toteavat: “Ilmastotutkijat ovat tehneet laskelmat puolestamme. Nyt on
meidän päätettävä mihin toimiin ryhdymme.”

Tekstin laadinnassa on osittain lainattu dokumentin suomenkielisestä tekstityksestä. Pääosa kuvista on kaapattu näyttöruudulta. Grafiikan lainehtivat koordinaatistot johtuvat filmissä käytetystä digitaalisesta tekniikasta.

BBC:n internet sivuilta: http://www.bbc.co.uk/programmes/p02jsdrk löytyy lisätietoa ohjelmasta. Myös hakukoneilla ja ohjelman nimellä löytyy aineistoa.
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