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Tiede 3/2017: Piknikilmoja Suomeen
Jokainen ilmasto- ja säätutkija tietää, että maapallon ilmasto1 on aina vaihdellut ajan ja paikan
suhteen ja tulee niin tekemään vastaisuudessakin. Jotta ei jatkuvasti sotkettaisi käsitteitä niin on
sovittu, että sää on se mikä näkyy ulkona ikkunasta katsottaessa. Vastaavasti ilmasto on vallitsevien säiden pitkäaikainen keskiarvo eli nykysopimuksen mukaan vähintään kolmenkymmenen
vuoden “juokseva” keskiarvo.
Kokemuksesta tiedämme, että maapallo voidaan jakaa ilmastovyöhykkeisiin, joissa vallitsee tietyn
vaihtelun puitteissa omanlaisensa ilmasto, johon luonto on osannut sopeutua huomioiden vallitsevat sateet, lämpötilat, tuulet, pilvisyyden ja niiden vuodenaikaisen vaihtelun. Luonnon historiasta
tiedämme myös, että ilmastovyöhykkeet voivat muuttua/siirtyä ajan saatossa jopa hyvinkin nopeasti, hyvänä esimerkkinä vaikkapa reilut 10.000 vuota sitten Pohjolaa peittävän useita kilometrejä
paksun mannerjään nopea sulaminen ja jään alta paljastuvan maan metsit-tyminen. Samoihin
aikoihin kuiva Saharan alue muuttui runsaiden monsuunisateiden ansiosta viheriöiväksi asustuskelpoiseksi savanniksi. Sateiden tyrehtyminen vuosituhansien saatossa muutti alueen jälleen
kuivaksi hiekka-aavikoksi.
Voimmekin todeta, että maapallolla vallitsevat ilmasto-olosuhteet ovat ainaisessa muutoksen
tilassa; näin on aina ollut ja niin tulee olemaan myös vastaisuudessa. Sen sijaan sana ilmastonmuutos (Climate Change) on nykyisessä kielenkäytössä saanut aivan uuden merkityksen. Nyt
sanalla tarkoitetaan ihmisen toimien seurauksena tapahtuvaa muutosta. Siihen liitetään toinen
toistaan pelottavampia uhkakuvia kuten lisääntyviä äärisääilmiöitä, myrskyjä, tulvia, kuumuutta,
kuivuutta, jopa kulkutauteja, jne. Muistutettakoon, että vielä joitakin vuosikymmeniä sitten uhkana
oli ilmaston (liiallinen) lämpeneminen (global warming). Nyt ei ollakaan enää niin varmoja...
Minua ihmetyttää miksi Tiede-lehti on lähtenyt mukaan ilmastopelottelun saralle? 8. maalis-kuuta
ilmestyneessä numerossa 3/2017 uutissivulla kerrotaan lähes kritiikittömästi: “Suomi saa lisää
piknikilmoja - Keskimäärin maailma menettää leppeitä säitä. Samalla lehti siteeraa Yhdysvaltain
meri- ja ilmatieteen virastoa (NOAA) ja Princeton yliopiston tutkijoita ja heidän “ennusteitaan”
leppeiden ilmojen lisääntymisestä. Toki seuraavassa kappaleessa todetaan, että maailma nautti nyt
keskimäärin 74:stä miellyttävän sään päivästä vuodessa, mutta parissa-kymmenessä vuodessa luku
putoaa neljällä päivällä ja vuosisadan loppupuolella niitä on jo kymmenen vähemmän. Tällainen
uutisointi muistuttaa lähinnä sammakonkoivista ennustamista.
Mistähän tällaiset uhkakuvat kumpuavat? Vastaus löytynee supertietokoneissa pyörivistä ilmastomalleista, joita eri tutkimuslaitokset kilpaa kehittävät. Ongelmana on vain se tosiseikka, että nämä
äärimmäisen monimutkaiset matemaattiset mallit eivät kykene luotettavasti matkimaan maapallon
ilmakehän kaoottisia tapahtumia. Tämän on myöntänyt myös koko ilmastokeskustelun napana
oleva Hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC). Siitä huolimatta ilmastotutkijat suoltavat kritiikittömästi Tiede-lehdenkin siteeraamia uutisia. Katso kahta seuraavaa kuvaa, jossa ensiksi IPCC:n
näkemys (AR5/WG1 Chapter 5, Fig. 11.25) ja toiseksi kahden itsenäisen tutkijan näkemys.
Kummassakin kuvassa näkyy suuri määrä eri malleilla ajettuja tulevaisuuden lämpötila-arvioita
sekä niistä täysin poikkeava 4 eri instituution laatima todellisiin mittauksiin perustuva
keskiarvokäyrä.
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Kielitoimiston muk.: ilmasto2 tav. laajahkon alueen sääolojen (lämpötilan, sateen, tuulen, pilvisyyden tm.)
yleinen luonne, ilmanala. Lauhkea, trooppinen ilmasto, Suomen ilmasto, meri-ilmasto, mannerilmasto. Puu, joka
ei viihdy ilmastossamme.

Figure 11.25 | Synthesis of near-term projections of global mean surface air temperature (GMST). (a) Simulations and
projections of annual mean GMST 1986–2050 (anomalies relative to 1986–2005). Projections under all RCPs from
CMIP5 models (grey and coloured lines, one ensemble member per model), with four observational estimates (Hadley
Centre Climate Research Unit gridded surface temperature data set 4 (HadCRUT4): Morice et al., 2012); European
Centre for Medium range Weather Forecast (ECMWF) interim reanalysis of the global atmosphere and surface
conditions (ERA-Interim): Simmons et al., 2010); Goddard Institute of Space Studies Surface Temperature
Analysis (GISTEMP): Hansen et al., 2010); National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA): Smith et al.,
2008)) for the period 1986–2012 (black lines). (b) As (a) but showing the 5 to 95% range of annual mean CMIP5
projections (using one ensemble member per model) for all RCPs using a reference period of 1986–2005 (light grey
shade) and all RCPs using a reference period of 2006–2012, together with the observed anomaly for (2006–2012) to
(1986–2005) of 0.16°C (dark grey shade). The percentiles for 2006 onwards have been smoothed with a 5-year running
mean for clarity. The maximum and minimum values from CMIP5 using all ensemble members and the 1986–2005
reference period are shown by the grey lines (also smoothed). Black lines show annual mean observational estimates.
The red hatched region shows the indicative likely range for annual mean GMST during the period 2016–2035 based
on the ‘ALL RCPs Assessed’ likely range for the 20-year mean GMST anomaly for 2016–2035, which is shown as a
black bar in both (b) and (c) (see text for details). The temperature scale on the right hand side shows changes relative
to a reference period of 1850-1900, assuming a warming of GMST between 1850-1900 and 1986-2005 of 0.61°C
estimated from HadCRUT4. The temperature scale relative to the 1850-1900 period on the right-hand side assumes a
warming of GMST prior to 1986–2005 of 0.61°C estimated from HadCRUT4. (c) A synthesis of projections for the

mean GMST anomaly for 2016–2035 relative to 1986–2005. The box and whiskers represent the 66% and 90% ranges.
Shown are unconstrained SRES CMIP3 and RCP CMIP5 projections; observationally constrained projections:
Rowlands et al. (2012) for SRES A1B scenario, updated to remove simulations with large future volcanic eruptions;
Meehl and Teng (2012) for RCP4.5 scenario, updated to include 14 CMIP5 models; Stott et al. (2013), based on six
CMIP5 models with unconstrained 66% ranges for these six models shown as unfilled boxes; unconstrained projections
for all four RCP scenarios using two reference periods as in panel b (light grey and dark grey shades, consistent with
panel b); 90% range estimated using CMIP5 trends for the period 2012–2035 and the observed GMST anomaly for
2012; an overall likely (>66%) assessed range for all RCP scenarios. The dots for the CMIP5 estimates show the
maximum and minimum values using all ensemble members. The medians (or maximum likelihood estimate for
Rowlands et al. 2012) are indicated by a grey band. RCP:n määritelmä löytyy:
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WGIAR5_SPM_brochure_en.pdf
Yllä, kuva ja kuvateksi ovat uusimmasta IPCC:n viidennestä Tieteelliset perusteet koskevasta ilmastoraportista
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ ja tarkemmin Chapter 5, Fig. 11.25
https://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20Reports/AR5%20-%20WG1/Chapter%2011/Fig11-25.jpg

Alla oleva kuva on NASAn sääsatelliittiohjelman kahden päätutkijan John Christy:n ja Roy
Spencer:n laatima. Siinä näkyy vielä järkyttävämmin ilmastomallien ja todellisten lämpötilamittausten epäsuhta.
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/CMIP5-90-models-global-Tsfc-vs-obs-thru-2013.jpg

Molemmissa kuvissa on käytetty samoja CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project Phase 5)
ilmastomalleja. Mustat pallukat osoittavat kaikkista malleista saaduille lämpötiloille yhteinen
keskiarvokäyrä. Todellista mitattua lämpötilanvaihtelua kuvaa IPCC käyttämä Hadley Keskuksen
laatima maapallon alailmakehän lämpötilakäyrä HadCrut4 (vihreä). Sinisellä värillä UAH
(University of Alabama at Huntsville) alailmakehän satelliittiperusteinen lämpötilakäyrä, jota
voidaan pitää kaikkein luotettavimpana. Roy Spencer on lisännyt käyrään punaisella toteamuksena,
että malleista 95% antavat yhtäläisen tuloksen, joten havaintojen on oltava väärässä!

