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ILM ASTOFOO RUMI Kotka  11.2.2009

Boris Winterhalter: MIKÄ ILMASTONMUUTOS?

LÄMPÖTILA JA HIILIDIOKSIDI (CO2)

Eri puolilla asuttua maapalloa ruvettiin 1800-luvun puolivälin aikoihin tarkasti seuraamaan
ilman lämpötilaa. Tilastot osoittivat  hidasta lämpenemistä. 1900-luvun vaihteessa tälle
ilmiölle haettiin selitystä. Valitettavasti hätiköityjen tulkintojen seurauksena syylliseksi
ristittiin samoihin aikoihin havaittu ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu.

Asia jäi osittain unholaan uusien tutkimusaiheiden vallatessa luonnontieteitä, kunnes 1930-
40-luvun lämpimät ajat väistyivät ja alkoi muutamia vuosikymmeniä kestävä kylmeneminen.
Tiedettiin, että lukuisat jääkaudet olivat seuranneet toisiaan noin 100.000 vuoden välein.
Niitä seurasivat aina lämpimät 10.000-20.000 vuoden pituiset jaksot. Koska viimeisimmän
jääkauden päättymisestä oli jo kulunut riittävän pitkä aika, uumoiltiin uuden jääkauden
olevan ovella. Hätäisimmät puhuivat jo varautumisesta uuteen kylmempään ilmastoon.

Tultaessa 1970-luvulle lämpötilat kääntyivät jälleen lievään nousuun.  Koska ilmakehän
hiilidioksidipitoisuuden todettiin samoihin aikoihin lisääntyvän ja tiedettiin hiilidioksidin
pystyvän pidättämään lämpösäteilyä, ei ollut ihme, että hiilidioksidimäärän kasvu kytkettiin
lämpötilan nousuun. Syy-yhteydelle haettiin todisteita Etelämantereelta ja Grönlannista.

Syvälle mannerjäähän kairatuista jäänäytteistä analysoitiin siinä olevien mikroskooppisten
ilmakuplien koostumusta. Havaittiin jonkinasteinen yhteys lämpötilan (happi-isotooppien
perusteella) ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden välillä.

Jäälakeudella satanut lumi tiivistyi ajan mittaan jääksi. Huokosissa ollut ilma tallentui
jäähän pieninä kuplina. Näiden katsottiin edustavan lumisateen aikaisen ilman koostumus-
ta. Havaittiin, että happi-isotooppien perusteella määritetyt lämpötilat ja kuplista saadut
hiilidioksidipitoisuudet seurasivat toisiaan. Tästä vedettiin hätiköity johtopäätös, että ilman
lämpötila on riippuvainen hiilidioksidipitoisuudesta (kuva 1).

Kuva 1. Etelämantereen Vostok-jääkairausnäytteistä analysoidut lämpötilat (sinisellä) ja ilma-kuplien

sisältämä hiilidioksidi (punaisella). Vaaka-asteikolla aika nykyhetkestä 450.000 vuotta taaksepäin.

Lämpötila ja CO2 näyttävät kulkevan “käsikädessä”, mutta uusimmat mittaukset osoittavat

hiilidioksidipitoisuuden muutoksen seuraavan lämpötilaa usean sadan vuoden viiveellä, eikä siis

päinvastoin kuten IPCC antaa ymmärtää.
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HALLITUSTEN VÄLINEN ILMASTOPANEELI - IPCC

YK:n toimesta asetettiin 1988 hallitusten välinen ilmastonmuutos-paneeli (IPCC), jonka
tehtäväksi tuli arvioida ihmisen toiminnan vaikutus maapallon ilmastoon. Herätettiin
henkiin hiilidioksidi-pelote ja ilmastouhkat.

Hiilidioksidin ja lämpötilan läheinen riippuvuus jääkairanäytteissä oli ilmastopaneelin
mielestä riittävä syy uskoa, että ihmisen toiminnasta johtuva ilmakehän kasvava kasvi-
huonekaasupitoisuus johtaa maapallon lämpötilan nousuun.

“Ennenkuulumattoman” nopeaksi uskottuun lämpenemiseen on paneelin 5-6 vuoden välein
ilmestyneissä arviointiraporteissa liitetty yhä kauhistuttavampia ilmastouhkia. Viimeisim-
mässä raportissa esitetään jo, että lämpötilan nousu on hyvin todennäköisesti (>90 %)
ihmisen aiheuttama ja siitä johtuviin uhkiin sisällytetään jo kaikki mahdollinen: myrskyt,
tulvat, kuivuudet, helleaallot, kulkutaudit, jne. 

Jo ensimmäisen ilmastopaneelin raportin ilmestyttyä 1990 monet tutkijat esittivät voimakas-
ta kritiikkiä useita siinä olleita johtopäätöksiä vastaan. Seuraavien raporttien yhteydessä
kritiikki vain lisääntyi.

Kolmannessa raportissa (vuodelta 2001) olleen tärkeimmän todisteen, ns. lätkämaila-
käyrän, piti kuvata pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilan muutosta keskiajalta nykyaikaan.
Käyrän mukaan lämpötila laski tasaisesti, ehkäpä uumoillen uutta jääkautta, kunnes se
teollistumisajan alussa lähti rajuun nousuun (kuva 2). Tämän paneeli katsoi olevan selkeä
osoitus ihmisen aiheuttamasta lämpenemisestä.

Kuva 2. Pohjoisen pallonpuoliskon 1000-vuoden lämpötilakäyrä, lempinimeltään Lätkämaila, jota IPCC

mainosti vuoden 2001 ilmastontilaa arvioivassa raportissaan ja käytti osoituksena ihmisen vaikutuk-

sesta maapallon lämpötilaan. Käyrä on sittemmin osoitettu virheelliseksi eikä sitä enää ole mainostet-

tu IPCC:n uusimmassa ilmastoraportissa (2007)
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Ihmetystä herätti lätkämailakäyrän muoto. Siinä ei näkynyt keskiajan tunnettuja nykyistäkin
lämpimämpiä aikoja eikä miten ilmasto alkoi noin 1300-luvulla jäähtyä muuttuen hyvin
epävakaaksi. Kylmät katovuodet ja vain hieman lämpimämmät vaiheet vuorottelivat,
kunnes pienenä jääkautena tunnettu ilmastovaihe loppui 1800-luvun alkupuolella ja ilmasto
kääntyi paremmaksi lämmeten kohti nykyaikaa. 

Ihmettelyyn saatiin vastaus kun kahden kanadalaisen tutkijan onnistui osoittaa, että IPCC:n
liputtama lämpötilakäyrä oli tulos virheellisestä tilastokäsittelystä. Käyrä menetti todistusar-
vonsa. Samalla tarkemmat jääkairaustulokset osoittivat, että hiilidioksidipitoisuus ei
ohjannutkaan lämpötilaa vaan se seurasi lämpötilaa usean sadan vuoden viiveellä. Ilmiölle
löytyi uskottava selitys. Meriveden hitaasti lämmetessä siinä liuenneena ollut hiilidioksidi
vapautuu ilmaan kuin lämmenneestä vichyvedestä.

Ilmastopaneelin väitteisiin kriittisesti suhtautuvien tutkijoiden mukaan maapallon ilmasto
on aina vaihdellut - muuttunut - eikä siis reilun sadan vuoden aikana havaittu jonkinastei-
nen (< 1 Celsius aste) ilmaston lämpeneminen voinut johtua ihmisen kasvi-
huonekaasupäästöistä, vaan on lähinnä “normaalia” palautumista ns. pienen jääkauden
surkeudesta. Näin lätkämailakäyrä sai nolon lopun.

Viimeisin sana maapallon keskilämpötilan vaihteluista viimeisten 2000 vuoden ajalta on
Craig Loehlen konstruktio vuodelta 2007 (Kuva 3).

Kuva 3. Uusimpiin tutkimuksiin ja arvioihin perustuva käyrä näyttää miten maapallon keskilämpötila

on vaihdellut ajanlaskumme alusta suurien muutostenen saattamana. Kuvaan merkitty keskiajan

lämpökausi, johon liittyi  mm. Grönlannin viikinkiaikainen asuttaminen. Seuraavien vuosisatojen

aikana ilmasto muuttui hyvin epävakaaksi ja kylmeni kunnes uusi lämpeneminen alkoi 1800-luvulla

jatkuen meidän päiviimme.

ILMASTOMALLIT

Ilmastopaneelin uskottavuutta horjuttavat myös tulevaisuuden ilmastoa koskevat ”ennus-
teet” eli paneelin omaksuman terminologian mukaan skenaariot tai projektiot, englanninkie-
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lisissä teksteissä käytetään peräti sanaa “storyline” eli “satulinjaa”. Nämä tulevaisuuden
näkymät perustuvat erittäin monimutkaisiin ilmastomalleihin, joita eri maissa olevat
tutkimuslaitokset ovat kilpaa kehittäneet. 

Eri instanssien ilmastomallit antavat ilmastonmuutoksesta valitettavasti toisistaan
poikkeavia tuloksia, koska eri mallit käsittelevät eri tapahtumia eri lailla. Malleihin sokeasti
luottava IPCC ei halua asettaa malleja paremmuusjärjestykseen. Siksi uskotaan, että
luotettavin tulos saadaan laskemalla muutaman kymmenen eri mallin antamista tuloksista
keskiarvot. Alla olevassa kuvassa verrataan mallien antamia lämpötiloja ja satelliiteista
saatuja mittaustuloksia ilmakehän eri korkeuksilta.

Satelliittiaikakauden keskimääräiset lämpötilat ilmakehän eri korkeuksilla. Punaisella osoitetaan 22

ilmastomallin laskemat ennusteet virherajoineen. Siniset ympyrät kuvaavat satelliittimittauksista

lasketut lämpötilat kullekin korkeudelle. Radiosondien täydentävät mittaustulokset on Hadley Centren

osalta m erkitty vihreillä neliöillä ja muiden tilastojen tiedot muilla symboleilla. 

Lisäksi arviointiraporteissa myönnetään, että malleista on jouduttu jättämään pois monia
potentiaalisia vaikuttajia ja tekijöitä, koska niille ei ole vielä löytynyt päteviä selityksiä.
Tällaisiin kuuluvat mm. auringon vaihtelevan aktiivisuuden tai veden eri olomuotojen
(ennen kaikkea ukkospilvien) ilmastovaikutukset.

CERN:ssä on vast’ikään käynnistynyt CLOUD-projekti, jonka tarkoituksena on selvittää
missä määrin suurenergiset kosmiset säteet vaikuttavat maapallon pilvisyyteen ja sitä
kautta vaikuttaisivat tehokkaasti maapallon lämpötilaan.

Kaikista puutteista huolimatta, IPCC väittää mallilaskelmien perusteella, että lämpenemi-
nen etenee ja säässä ääri-ilmiöt lisääntyvät. Siksi käsketään ottamaan uhkakuvat todesta.
On siis ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vähentämi-
seksi.
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Tuntuu siltä, että poliittisilla päättäjillä on todella kiire sitoutua ilmastonmuutoksen
torjuntaan ennen kuin kritiikki mallien ennustuksia kohtaan kasvaa liian voimakkaaksi.
Toivonkin, että nykyinen taloudellinen tilanne maailmalla hillitsisi edes vähän virheellisten
päätösten vyöryä.

KASVIHUONEILMIÖSTÄ JA -KAASUISTA

Ilmastopaneelin mukaan ihmisen kasvihuonekaasupäästöt, hiilidioksidi etunenässä, ovat
johtaneet “ennenkuulumattoman” nopeaan lämpenemiseen. Suuruuden hulluudessaan
ilmastopaneelia kuuntelevat poliitikot kuvittelevat voivansa vaikuttaa maapallon ilmastoon.
Keinoksi on keksitty hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja päästökauppa. 

Kasvihuoneilmiöstä puhuttaessa sitä yleensä verrataan virheellisesti tavalliseen lasiseen
kasvihuoneeseen, jota auringon säteet lämmittävät. Kasvihuoneessa lämmennyt ilma ei
pääse karkaamaan. Vastaavasti  kasvihuonekaasujen kuvitellaan estävän auringon
lämmittämän maanpinnan jäähtymistä pidättämällä peitteen tavoin sen lämpösäteilyä.
Onkohan asia näin yksinkertainen?

Ilmastotutkijat tietävät, että vesihöyry on hiilidioksidia kertaluokkaa merkittävämpi
kasvihuonekaasu. Koska vesihöyryn määrää ilmakehässä on mahdoton säädellä, sen
merkitystä vähätellään korostamalla sen lyhyttä viipymää. Maapallon pinnalta haihtuneen
vesimolekyylin viipymä ilmakehässä on kyllä hiilidioksidiin verrattuna varsin lyhyt, joitain
päiviä tai korkeintaan viikkoja, ennen kun palaa takaisin sateen muodossa maahan. Koska
vettä haihtuu ilmaan kaiken aikaa, ilmakehässä on yleensä varsin runsaasti vesihöyryä,
eikä yksittäisen molekyylin tai pisaran viipymällä ole siten mitään merkitystä.

Korostaakseen hiilidioksidin merkitystä IPCC väittää, että sen viipymä ilmakehässä ei
olisikaan se todellinen mitattu alle kymmenen vuotta vaan satoja vuosia. Viimeksi mainittu
rakentuu oudolle ajatukselle, että hiilidioksidi kyllä kiertää nopeasti ilmakehästä takaisin
kasveihin, mutta hajoamisen kautta se palaisi nopeasti takaisin ilmakehään. Tässä vain
unohdetaan, että meret muodostavat ylivoimaisesti merkittävimmän hiilinielun.

Vesi termostaattina

Auringon lämmössä merenpinnasta haihtuva vesi sitoo runsaasti lämpöä. Vesihöyrymole-
kyylit, muiden kasvihuonekaasujen tapaan, siirtävät lämpösäteilystä saamaansa energiaa
ilmamolekyyleihin keskinäisen törmäilyn kautta. Näin lämpenevät myös happi- ja typpimole-
kyylit, jotka eivät itse kykene vastaanottamaan lämpösäteilyä. Infrapuna-absorption sekä
molekyylien välisten törmäysten kautta lämmennyt ilma kevenee ja nousee.

Kun ilmamassa noustessaan laajenee se myös jäähtyy (adiabaattisesti). Siinä oleva
vesihöyry, saattaa ylittää kastepisteensä ja tiivistyä pisaroiksi, eli alkaa pilvenmuodostus.
Vesihöyryn tiivistyessä vapautuu lisälämpöä ympäröivään ilmaan, joka edelleen voi nousta
muodostaen ehkä lisäpilviä eri korkeuksilla. Koska pilvi luonnollisesti varjostaa aurinkoa,
lämmön tulo keskeytyy ja alhaalla maanpinnalla tapahtuva haihtuminen hidastuu.
 
Edellä kuvattu tapahtumaketju haihtumisesta tiivistymiseen ja edelleen pilvistymiseen,
muodostaa näin ollen tehokkaan säätelymekanismin, termostaatin. Tästä seuraa, että niin
kauan kuin maapallolla on merensä ei ilmastopelotteluun usein mainittua maapallon lämpö-
tilan ryöstäytymistä voi tapahtua.
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MITÄ HISTORIA KERTOO ILMASTOSTA?

Toivottavasti tähänastinen sanomani on antanut aihetta epäillä ilmaston lämpenemiseen
liittyviä uhkakuvia, joita IPCC, media ja poliitikot yrittävät meille syöttää. En halua olla muita
huonompi, joten minäkin maalailen uhkakuvia, tosin lievempinä ja samalla päinvastaisina.

1500-1800 luvun pienen jääkauden aikana vallinneet ajoittain varsin epävakaat ilmasto-
olot, jotka Euroopassa ilmenivät tulvina ja poikkeuksellisen kylminä säinä johtivat pahoihin
katovuosiin. Ihmisten kärsimystä lisäsivät kulkutaudit ja muut vitsaukset, joihin sadat
tuhannet kuolivatkin.

Myös muualla, niin Amerikoissa kuin Kaukoidässä pienen jääkauden aikaiset ilmasto-olot
aiheuttivat yhteiskuntajärjestysten järkkymisiä. Kaiken kaikkiaan maapalloa ravistelivat
aivan erilaiset luonnonvoimat kuin mitkä vallitsivat keskiajan lämpökaudella. 

Aiempien aikojen rajut ilmastonmuutokset eivät ole juurikaan kiinnostaneet ilmastopanee-
lia. Eihän niitä ei voida selittää ihmisen hiilidioksidipäästöillä. 

MIKÄ ON AURINGON OSUUS?

Tällä hetkellä monien ilmastotutkijoiden kiinnostuksen kohteena on auringon vaikutus
maapallon ilmastoon. IPCC on kuitenkin ollut nopea kiistämään auringon osuuden
nykyilmaston lämpenemiseen esittämällä, että auringonsäteilyn tunnettu vaihtelu ei riitä
selittämään havaittua maapallon keskilämpötilan muutosta. Tätä eivät aurinkotutkijat ole
väittäneetkään, vaan esittävät vaikutuksen löytyvän auringon magneettisen aktiivisuuden
vaihtelusta.

Aurinkopilkkuina ilmenevää aktiivisuuden vaihtelua on havainnoitu vuosisatoja, kuten myös
revontulien esiintymistiheyttä. Uusimmat mittaukset kertovat lisäksi, että ulkoavaruudesta
maahan asti yltävän kosmisen säteilyn määrä riippuu auringon toiminnasta. Samalla on
havaittu, että maata varjostavilla alapilvillä ja kosmisella säteilyllä näyttää olevan selkeä
riippuvuussuhde. Hiljaisen auringon aikana pilviä on enemmän ja auringon lämmittävävai-
kutus heikkenee ja ilmasto kylmenee.

Meillä Suomessa Timo Niroma (löytyy netistä) on tehnyt ansiokasta tutkimusta menneiden
aikojen ilmastojen ja auringon aktiivisuuden välisestä riippuvuudesta ja miten vaihtelevat
ilmastot näkyvät historiallisissa ja arkeologisissa aikakirjoissa.

Pietarissa sijaitsevan Pulkovan observatorion avaruustutkimuksen johtaja Habibullo
Abdusamatov esitti jo muutama vuosi sitten, että auringon magneettinen aktiivisuus tulee
hiipumaan, mikä todennäköisesti johtaa maapallon ilmaston kylmenemiseen lähi vuosikym-
meninä. Samaa ovat nyt toistamassa muun muassa useat NASAn aurinkotutkijat.

Mikäli ennusmerkit pitävät paikkansa eli alkavaksi odotettu sykli (nro 24) antaa edelleen
odottaa itseään ja jää aiempia selvästi heikommaksi, aurinko saattaa olla vaipumassa
samantapaiseen hiljaiseloon kuin mikä vallitsi pieneen jääkauteen ajoittuvan Dalton- tai
peräti Maunder-minimin aikoihin. (Kuva alla)
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Timo Niroman laatimassa kuvassa (yllä) näkyvät Dalton-minimiin kuuluvat aurinkosyklit 3-6 vuosilta

1775-1823 (sinisellä) ja nykyiset syklit 22 ja 23 vuosilta 1986-2008 (punaisella). Pystyasteikko kuvaa

auringonpilkkuindeksiä. Aurinkopilkut esiintyvät yleensä noin 11 vuoden välein, mutta syklin 23

päättyminen on jo myöhässä ja seuraava sykli no. 24 antaa edelleen odottaa itseään. Näin teki myös

sykli no. 4 kaksisataa vuotta sitten. Yhtäläisyys tapahtumissa on sen verran silmiinpistävä, että

voidaan uumoilla, että maapallon ilmasto on menossa kohti Dalton-minimin tapaisia kylmiä aikoja.

MISSÄ TÄLLÄ HETKELLÄ MENNÄÄN?

IPCC näyttää rakentavan myrskyisät “pilvilinnansa” maapallon keskilämpötilan muutosten
varaan, joten katsokaamme mitä ne kertovat (kuva alla).
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Havaitsemme, että vuoden 1998 poikkeuksellisen voimakas Tyynenmeren el Niño-ilmiö
nosti hetkellisesti maapallon keskilämpötilaa usealla asteen kymmenyksellä. Vuoden 2000
jälkeen lämpötilan aiempi nousu on tasaantunut ja jopa osoittaa jonkinasteista alenemista.
Lähteekö maapallon lämpötila viilenemään vai ei onkin arvausten varassa. Tosin IPCCn
puheenjohtaja Rajendra Pachauri myönsi vuosi sitten aamu-TV:ssä, että ilmasto on tosiaan
viilenemässä, mutta jo seuraavassa lauseessa hän manasi, että “kyllä se lämpötila pian
lähtee uudelleen nousuun”.

MERENPINNAN NOUSU

Ilmastopaneelin pelottelurepertoaariin kuuluu myös merenpinnan”hälyttävä” nousu. Tilastot
osoittavat, että pienen jääkauden päättymisestä havaittu lämpeneminen on omalta osaltaa
aiheuttanut myös valtamerien ylimpien kerrosten lämpenemistä ja näin ollen myös veden
lämpölaajenemista. IPCC:n mukaan merenpinnan nousu välillä 1961-2003 oli keskimäärin
noin 2 mm vuodessa ja 1900 luvun alusta nousun arvioidaan olleen kaiken kaikkiaan 0,17
metriä. Jääkauden lopulla valtameren pinta oli 120-130 metriä nykyistä alempana.

Satelliittimittaukset osoittavat

merenpinnan nousun kolmen vii-

mevuoden aikana hidastuneen ja

jopa mahdollisesti loppuneen.

Tämä olisi sopusoinnussa meris-

sä havaitun viilenemisen kanssa,

ja näkyy mm . PDO-indexin muut-

tumisena (PDO = Pacific Decadal

Oscillation). Onko kyseessä todel-

linen lämpötilan muutos vai het-

kellinen notkahdus selvinnee ai-

kanaan.  
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LOPUKSI

Jos ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua arvioidaan loogisesti ja tieteellisiin
mittauksiin perustuen, on vaikeata hyväksyä ajatus, että nykyilmasto olisi ihmisen kasvi-
huonekaasupäästöjen aiheuttama. Poliitikkojen kiireellinen tarve rajoittaa hiilidioksidipääs-
töjä on suuruudenhulluutta ja täysin tarpeetonta, koska kaasuna CO2 on myrkytön ja
hajuton sekä välttämätön elämällemme. Sen varassa kaikki yhteyttävät kasvit ja niin ollen
myös eläimet ihminen mukaan lukien voivat kukoista tällä ihanalla vesiplaneetallamme.

Luonnon säätelemän ilmastonmuutoksen hyödyttömän vastustamisen sijaan ihmiskunnan
tulisi keskittyä ympäristön vaalimiseen ja puhtaan veden ja hengitysilman varmistaminen
maapallon yhäti kasvavalle ihmismäärälle. Siihen ihmiskunnan voimavarat ehkä riittäisivät.

Useana vuonna toistuneet talvimarkkinat Lontoossa 1683 jäätyneellä Thames-joella. Jan Grifierin

maalaamana.

Tshekin presidentti Vaclav Klaus totesi äskettäin eräässä haastattelussa:

“En usko ihmisen aiheuttamaksi väitettyyn maapallon lämpenemiseen, enkä näe mitään

siihen liittyvää tilastoaineistoa.”

Boris Winterhalter, fil. tri s-posti: boris.winterhalter@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/index.htm

http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/index.htm

