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Sopeutuminen ilmastonmuutokseen?

Hämmästykseni oli suuri kun Suomen Geologisen Seuran Geologi-lehden numerossa 6/2013 kävi ilmi että

GTK näyttää siirtyneen koko arvovallallaan Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) johtamaan

kuoroon. Siinähän uskotaan kritiikittömästi ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöjen johtavan katastrofaali-

siin sään ääri-ilmiöihin. Tuoreimpana esimerkkinä on GTK:n ottama johtoasema EU-rahoitteisessa

BaltCICA arviointiprojektissa, jossa selvitetään keinoja sopeutua uhkaavaksi väitettyyn ilmastonmuutok-

seen.

Poliittista lisäkiitosta GTK on ehkä tavoitellut myös Toni Eerolan (2013) kirjaesittelyn (Geologi 6/2013)

kohteena olevalla BaltCICA-projektin lopputuotteella “Climate Change Adaptation in Practice”. Kirjaa en

ole vielä lukenut, enkä sen sisältöön tai aiheen käsittelytapaan sen enempää tässä puutukaan. Sen sijaan

haluan hieman kritisoida Eerolan “uusiutunutta” näkemystä ilmastonmuutoksesta ja ihmisen syyllisyydestä. 

Muistelen, miten Toni Eerola on vuosien varrella tuottanut ansiokkaita kirjoituksia Geologissa mukaan

lukien kirjaesittelyjä ja kattaen “ilokseni” myös ilmastonmuutokseen liittyvää debattia, johon olen aiemmin-

kin osallistunut. Nyt uusimmassa kirjoituksessaan Eerola näyttää poikenneen totutusta ja tiukasta

asialinjastaan ja erehtyy esittelemään löyhin perusteluin nyt hänelle paradigmaksi eli yleisesti hyväksytyksi

oppirakennelmaksi muodostunutta käsitystä ihmisen aiheuttamaksi väitetystä ilmastonmuutoksesta. Itse

kirjan sisältö, eli käytännön keinot ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, jää häneltä vähemmälle

huomiolle. Ehkei hän itsekään usko kirjan sanomaan?

Eerola olettaa, että “kuuman pitkän kesän jälkeen” IPCC:n uusin raportti käynnistää ilmastokeskustelun

uudelleen muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Tässä hän voi olla oikeassa, mutta ehkei ihan hänen

olettamassa “äänen sävyssä”. Hän toteaa, että raportin mukaan on “äärimmäisen todennäköistä”, että

ihminen vaikuttaa ilmastoon lämpenevästi” ja huomaamattaan hän lisää ilmeisesti syyskuussa 2013

julkistetusta yhteenvetoraportista (IPCC AR5 WG1 SPM) lainaamansa sanat: “muiden mahdollisten

tekijöiden ohella”. Oikovetovaiheessa olevan uusimman raportin tieteellisissä perusteissa (IPCC AR5

WG1) aiempaa arviota hiilidioksidin ilmastoherkkyydestä (kyky nostaa lämpötilaa) on alennettu merkittä-

västi!  

Nämä “muut mahdolliset tekijät” ovatkin monissa uusissa tutkimuksissa kyseenalaistamassa pääsyyllisiksi

esitettyjen ihmisperäisten kasvihuonekaasujen, pääosin hiilidioksidin, ilmastovaikutusta.  Ilmastotiede ei

todellakaan ole “so last season”, kuten Eerola väittää. Todellisuudessa itsenäisissä tutkijapiireissä

korostetaan nimenomaan “the science is NOT settled”, eli liian monta avointa kysymystä.

Toisen kappaleensa alussa Eerola toteaa “Ilmastonmuutos ei sinänsä ole kadonnut mihinkään” ja

“todisteeksi” esittää, että Arktiksen jääpeite hupenee ja sään ääri-ilmiöitä koetaan eri puolilla maapalloa.

Hänen tietämättään, uusimmat mittaukset kertovat pohjoisen Jäämeren jääkenttien toipumisesta.

Etelämantereen ympärillä talvijään kattama alue ei ole missään vaiheessa osoittanut vähenemisen

merkkejä.

Toiveita herättänyt NASA:n GRACE hanke (Gravity Recovery and Climate Experiment) ei sekään todista

jäiden vähenemistä eikä ihmisen syyllisyyttä vaan on tuottanut ristiriitaisia tuloksia kuten Wouters et al.

2013 osoittavat. Myöskään säiden ääri-ilmiöiden väitetty lisääntyminen ei näy pitkäaikaisissa  havainnoissa

eikä tilastoissa, ollen vain osoituksena ilmaston luontaisesta vaihtelusta. 



Todellisuudessa maapallon keskilämpötila ei ole noussut sitten vuoden 1998 eivätkä ainakaan pyörre-

myrskyt (tornadot, hurrikaanit ym) ole Weinkle et al. (2012) mukaan lisääntyneet saatikka voimistuneet

viime aikoina (kuva 1).

Kuva 1.  Rantautuvien trooppisten pyörremyrskyjen vuosittainen yleisyys. Punaisella voimakkaat (tuhoisat kategoriat

3-5 ,tuulen nopeus yli 48 m/s) ja sinisellä kaikki yhteenlasketut yli 32 m/s nopeudella puhaltavat myrskyt (tornadot,

hurrikaanit). http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/2012.04.pdf Fig.2.

Kollegamme, Oslon Yliopiston geologian professori Ole Humlum, on jo vuosia pitänyt erinomaista blogia

http://climate4you.com, johon hän kerää primääritiedon tuottajilta (kansainvälisiltä tutkimuslaitoksilta ym.)

hyvin monipuolista muuttuvaan ilmastoon liittyvää aineistoa ilman “sarvia ja hampaita”. Hänen blogissaan

löytyy myös hänen CV sekä mittavat tieteelliset aikaansaannokset. Kirjoituksissaan hän esittää myös

kritiikkiä nykyistä ilmastohysteriaa vastaan.

Vuodenalun norjalaisessa geologian tiedotuslehdessä www.geoforskning.no/ professorimme kommentoi

IPCC:n viidennen arviointiraportin yhteenvetoa (IPCC AR5 WG1 SPM) todeten mm: (vapaa käännös)

Lähtökohtainen oletus, että hiilidioksidi säätelee [maapallon] lämpötilaa, on johtanut IPCC:tä virheelliseen

ajatusrakennelmaan sulkien pois muut vaihtoehtoiset näkemykset.

Väitteensä tueksi hän laati kuvan 2 ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden (Havaijin mittausasemalta) ja

maapallon keskilämpötilan (brittiläisen Hadley-keskuksen mukaan) vaihtelusta viimeisen 15 vuoden

aikana. Hän on aikajanalle lisännyt myös IPCC:n arviointiraporttien yhteenvedoista (SPM) AR3 (2001),

AR4 (2007) ja 

http://sciencepolicy.colorado.edu/admin/publication_files/2012.04.pdf
http://climate4you.com
http://www.geoforskning.no/


Kuva 2. Globaalin lämpötilan kehitys viimeisten 15 vuoden aikana kuvattu sinisellä käyrällä ja punaisella  Mauna

Loa tulivuoren huipun mittausaseman globaalia keskiarvoa osoittava vuoden aikojen mukaan vaihteleva CO2:n

nouseva trendi, jonka oletetaan liittyvän fossiilisen polttoaineen kiihtyvään käyttöön. 

AR5 (2013) poimitut varmuudet ihmisen syyllisyydestä kasvavina prosenttilukuina“uskottavuuden”

varmistamiseksi. Eri asia onkin miten nämä varmuusluvut 80% - 90% - 95% osoittavat ihmisen toimet

pääsyyllisiksi lämpötilan nousuun - hetkinen kuvassa - mikä nousu?

 

Varmaa on että vuoden 1998 voimakkaan el Niñon aiheuttaman ennätyslämmön jälkeen tilastollisesti

merkittävää lämmön nousua (kuukauden keskiarvoina) ei ole havaittavissa  vaikka ilmakehän CO2

pitoisuus jatkaa kasvuaan. Kuitenkin IPCC “ennustaa” tietokonemalleihin vedoten maapallon lämpötilan

nousevan 2 - 6 astetta CO2 pitoisuuden kaksinkertaistumisen seurauksena.

IPCC:n alkuperäisessä perustamismandaatissa (1989) sille annettu tehtävä oli selvittää missä määrin

ihmisen toimet vaikuttavat globaaliin ilmastoon. Selvityksen kuului perustua julkaistujen tutkimusten

varaan, mutta ristiriitaiset tiedot erittäin vaikeaselkoisista ilmastoprosesseista, johti siihen, että havaintojen

asemesta keskityttiin tehtailemaan supertietokoneissa “pyöriviä” globaaleja kytkettyjä ilma- ja merimalleja

(atmospheric ocean global coupled models - AOGCM/GCM).

Koska kymmenet eri instituutioiden kehittämät tietokonemallit antoivat erilaisia tuloksia eikä parasta mallia

osattu nimetä, ennusteita varten hyväksyttiin mallien tuloksista lasketut keskiarvot. Keskiarvostamisen

katsottiin tasoittavan pois mahdolliset mallinnuksessa esiintyvät virheet. Tällainen menettely synnytti

julkisuuteen kasvavan joukon ilmastoskeptikkoja ja etenkin tilastoinnin ammattilaisten joukossa.



On jälleen kerran korostettava, että IPCC tukeutuu pelotteluskenaarioissaan lähinnä erilaisilla

ilmastomalleilla tehtyihin simulaatioihin, kuten olen kotisivullani pohdiskellut 2010 pitämäni esitelmän

kuvien 15 ja 16 avulla  http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/Foorumi2010esi.pdf. Alkuperäinen

aineisto löytyy mm.: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-4-1.html 

Riittää kun kysyy itseltään - miksi vertailukäyriä varten simulaatiot on ajettu eri malleilla ja eri tavalla?

IPCC:n työn alla olevan viidennen arviointiraportin WG1 työryhmän 7.6.2013 päivätyssä lopullisessa

käsikirjoituksessa oleva kuva 1.4 esiintyi kuvan 3 muodossa ja sai heti nimekseen “spagetti-käyrä”. Siinä

eri malliyhdistelmien antamat ennusteet vuoteen 2035 saakka muodostavat varsinaisen “spagettisyherön”.

Raportin 05.10.2013" julkistetussa” käsikirjoituksessa (second order draft) sama kuva on korvattu

selkeämmällä kuvaversiolla (kuva 4).

Kuva 3. Lähitulevaisuuden vuosien 1961-1990 keskiarvosta poikkeava lämpötilaennuste (malliskenario) vuoteen

2035 saakka eri raporttien FAR (first assessment report) SAR (second...), TAR (third...) ja FAR (fourth...) tulosten

perusteella. Yhtenäiset käyrät kuvaavat eri lähteiden (vihreällä Hadley centre; sinisellä NASA, ja beigellä NOAA)

mukaisista lämpötilatiedostoista lasketut ja vuosien 1961-1990 ajan keskiarvoista poikkeavat anomaliat. Miksi ei

löydy edes yksi hyvä ilmastomalli, joka vastaisi mittaustuloksia. Sen sijaan tyydytään useiden kymmenien eri mallien

antamista tuloksista lasketut keskiarvot.

Kuvat kertovat koruttomalla tavalla, että pienestä jääkaudesta lähtien havaittu lämpeneminen on

pysähtynyt 15-16 vuotta sitten. Tämän myöntävät IPCC:n taustavoimatkin, joista Hadley-keskus julkaisi

peräti lehdistötiedotteen.

Lisätietoa: http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/PDF/LampeneminenPysahtynyt.pdf 

Pitääkseen kiinni omaksumastaan ilmastoroolistaan IPCC on ollut nopea keksimään tähän oivan

selityksen - ylimääräinen lämpö on piiloutunut meriin! Miksi tämä piiloutuminen alkoi vasta 15 vuotta sitten

onkin tuhannen taalan kysymys. Vai onko kuitenkin niin, että turvaudutaan pienhiukkasiin, eli aerosoleihin,

joiden uskotaan jäähdyttävän ilmastoa? Todellisuudessa liian paljon avoimia kysymyksiä eikä yhtään

selkeätä vastausta.

http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/Foorumi2010esi.pdf
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-4-1.html
http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/PDF/LampeneminenPysahtynyt.pdf


Kuva 4.  Viidenteen raporttiin kuuluva lopullista koostetta ennakoiva kuva mittaustuloksista ja ilmastomallien

mukaisista “skenaarioista”. Lopulliseen kuvaan lisätään luonnollisesti uusimmat tietokonesimulaatio (skenaariiot)

“pitkälle” tulevaisuuteen. Kuvassa havaitaan edelleiseen kuvaan 3 verrattuna miten todelliset mitatut lämpötilat

(mustat palkit virhearvioineen) kieltäytyvät tottelemasta malliennusteita. Olen lisännyt vuosien 2012 ja 1013

satelliittimittauksista lasketut maapallon alailmakehän lämpötilojen vuosikeskiarvot. 

Kirjaan palatakseni, Eerolan mukaan se on hyvä opas tulevaan, siis sopeutumiseen, mutta mihin? Kirjan

sanoma liittyy Eerolan mukaan paljolti valtameren pinnan uhkaavaan nousuun ja siihen sopeutumiseen

etenkin Itämeren alueella. 

Päättäjille suunnatussa yhteenvedossa

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf merenpinnan oletetaan

viime vuosisadan alusta nousseen noin 15 cm ja nousun ennustetaan kiihtyvän meriveden

lämpölaajenemisen ja jäätiköiden sulamisen seurauksena. Kollegani Nils-Axel (Niklas) Mörner on täysin

eri mieltä ja perustelee kantaansa laajassa tutkielmassaan (Mörner 2013).  

Kirjan sopeutumisstrategiasta mieleeni tuli kysymys mitähän “vanha kansa” sanoisi aiheesta? Tiedämme,

että Suomessa ilmasto on aina vaihdellut ja tulee niin tekemään myös vastaisuudessa, emmekä pysty

siihen juurikaan vaikuttamaan sanokoot tutkijat mitä tahansa. Suomessa on ajan saatossa osattu

sopeutua tai alistuttu kärsimään säiden holtittomassa vaihtelussa niin hyvinä kuin huonoina vuosina.

Valitettavasti näyttää siltä, että monet geologikunnan jäsenet ovat Eerolan tavoin omaksuneet

kyseenalaistamatta IPCC:n levittämän poliittisesti korrektin sanoman hiilidioksidipäästöjen

katastrofaalisesta vaikutuksesta maapallomme ilmastoon. En moiti geologeja, sillä kuten ilmasto-

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf


skeptikoksi kääntynyt israelilainen tähtitieteilijä Nir Shaviv totesi MTV3:n 7.10.2007 lähettämässä BBC4

dokumentissa “Ilmastonmuutos totta vai tarua”, että hänkin kuunneltuaan monien muiden tutkijoiden tavoin

viestimiä, uskoi päästöperäisen hiilidioksidin ilmastoa lämmittävään rooliin, mutta korjasi näkemyksiään

perehdyttyään aiheeseen perusteellisemmin.
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