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MIKÄ ILMASTONMUUTOS?

Väitetään, että ihminen, käyttämällä kiihtyvällä tahdilla fossiilisia
polttoaineita, on aiheuttamassa kauaskantoisia muutoksia
maapallomme ilmastossa.          Onko tämä tieteellinen totuus? 

Boris Winterhalter 17.05.2008:

Ilmastoskeptikon puheenvuoro:

YK:n käynnistämä hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC), ns.
“virallinen” taho, pitää ilmaston lämpenemistä pahimpana maa-
palloa kohtaavana uhkana; Tony Blair: pahempi kuin terrorismi.

Ainakin pääministerimme näyttää uskovan, että edessä odottaa
katastrofi, onhan hän julkisuudessa antanut ymmärtää, että
“ilmastonmuutoksen kaikkinainen vähättely on lopetettava heti”

Syytettyinä ovat kasvihuonekaasuista vähäisimmät -ihmisen
toiminnasta syntyvät päästöt (CO2, CH4, N2O....).
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Skeptikkojen ihmettelyä

Huolimatta siitä, että poliitikot ja media vähättelevät asiaa,
niin maailmalla on ripeästi kasvava joukko toisinajattelevia
tutkijoita, jotka uskaltavat kyseenalaistaa IPCC:n politisoi-
tunutta näkemystä ihmisen osuudesta ilmaston “oikutteluun”.

Margareth Thatcherilla oli vaikeuksia hiilikaivostyöläisten kanssa. 
Samalla hän halusi pönkittää Ison-Britanian ydinteollisuuden mahdolli-
suuksia.  Neuvonantajiensa suosituksesta hän otti hiilidioksidipelotteen
avukseen.  Perustettiin IPCC sekä maapallon ilmastoa tutkiva Hadley
Centre.  Kehitettiin ilmastomalleja joiden toivottiin osoittavan
hiilidioksidin turmiollisen vaikutuksen. Yhdessä vihreän liikkeen kanssa
lähdettiin rajoittamaan hiilidioksidipäästöjä ja mikä ihmeellisintä
liikemaailmakin hurahti mukaan suurten rahojen toivossa.

Hiilidioksidi, joka on kaiken elämän perusta, on
IPCC:n “siunauksella” luokiteltu kaikin keinoin
torjuttavaksi -  saasteeksi - käsittämätöntä!    
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� On totta, että ilmasto muuttuu. Onhan se vaihdellut koko maapallon olemassaolon

aikana ajoittain hyvinkin rajusti eikä vähiten ihmisrodun herruuden aikana.  Todisteita

löytyy yhtälailla geologian, antropologian, arkeologian kuin historiankin aikakirjoista.

� Vaikka aurinko on kiistatta ilmastomme pääsäätelijä, geologisesti aktiivisen maapallon

sisäisillä tapahtumilla on oma merkityksensä (mantereiden liikkeet, merivirrat, j.n.e.). 

� Aurinkokuntamme muilla taivaankappaleilla (kuu, planeetat) kuten myös

ulkoavaruuden tapahtumilla on omat mullistavat vaikutuksensa ilmastoomme.

� On myös totta, että ihminen on muuttanut merkittävästi ympäristöään niin maalla kuin

merellä.  Ympäristön likaamista pidetään suurena uhkana, mutta maankäyttöön liittyvät

toimenpiteet (vesistömuutokset, metsien raivaukset, asvalttiviidakoiden kasvu, jne.)

aiheuttavat todellisia, usein lähes peruuttamattomia, paikallisia muutoksia. 

� Ihmisen vaikutus globaaliin ilmastoon on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin

mitä tuomiopäivänjulistajat väittävät; eikä lämpenemistä torjuta päästörajoituksilla.

� Sen sijaan järkevillä toimenpiteillä voidaan ehkä turvata puhtaan hengitysilman ja

veden saanti maapallon räjähdysmäisesti kasvavalle väestölle.

Maapallon ilmastonmuutos on totta!

Eräitä faktoja:
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� Perusolettama on, että kaikki maapallon auringosta vastaanottama energia
poistuu lämpösäteilynä takaisin avaruuteen. Vuosikeskiarvoksi muunnettuna
tämä energiavuo on määrältään noin 235 W/m2.  (E sisään = E ulos)

� “Kasvihuoneilmiön” ansiosta maanpinnanläheinen lämpötila on elämälle
suosiollinen . Termi on vakiintunut jokapäiväisessä käytössä, vaikka tarkasti
ottaen ilmakehää ei voi verrata kasvihuoneen lasikattoon. Kasvihuonekaasut
(KHK) kyllä absorboivat lämpösäteilyä, mutta samalla ne huolehtivat
ylimääräisen lämmön poistumisesta avaruuteen.

� Kasvihuonekaasuista ylivoimaisesti tärkein on kaasumainen divetyoksidi, eli
vesihöyry. Kyseessä on siis tuttu aine, jonka esiintyminen eri olomuodoissa
t.s. kaasumaisena (vesihöyry), nesteenä (vesi) ja kiinteänä (jää) on taannut
sen, että lämpötila on pysynyt otollisena maapallon eri elämänmuodoille
kautta vuosimiljoonien.

� Vesihöyryn merkitys ei rajoitu vain sen kykyyn absorboida (pidättää) lämmen-
neen maanpinnan infrapunasäteilyä, vaan H2O-molekyyli siirtää törmäämällä
samalla lämpöä ilmassa oleviin typpi- ja happimolekyyleihin. 

� Tätäkin tärkeämpi veden ominaisuus liittyy lämpöäsitovaan haihtumiseen
sekä toisaalta lämpöäluovuttavaan tiivistymiseeen (termostaattivaikutus).

Teoria ilmaston lämpösäätelystä - pikayhteenveto
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� Ihmettelette varmaan - minne ovat unohtuneet mediasta tutuiksi tullut

hiilidioksidi ja muut ihmisen synnyttämät kasvihuonekaasut (khk)?

� Teorian mukaan näiden, etenkin hiilidioksidin, lisääntyminen ihmisen

toiminnan seurauksena johtaa alemman ilmakehän lämpötilojen

nousuun.  Kohonnut lämpötila vuorostaan lisää ulos karkaavan

lämpösäteilyn määrää kunnes uusi tasapaino on saavutettu.

� Hiilidioksidi on kyllä kasvihuonekaasu, mutta toisin kuin vesihöyry, jonka

absorptio kattaa pääosan maapallon ulossäteilemästä IR-spektristä,

hiilidioksidi absorboi vain kapean kaistaleen tästä spektristä. Lisäksi on

huomattava, että hiilidioksidin kyky absorboida IR-säteilyä on jo nykyisillä

pitoisuuksilla lähes kyllästynyt, eikä esimerkiksi sen kaksinkertaistu-

minen johda “kasvihuonevaikutuksen” merkittävään kasvuun.

� Lämpöä voi poistua ilmakehästä vain säteilemällä avaruuteen khk:n

avulla.  Vaikka kasvava CO2-pitoisuus hieman kohottaa maanläheistä

lämpötilaa, se ennen kaikkea edesauttaa maapallon jäähtymistä.

Teoria ilmaston lämpenemisestä - jatk.
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KASVIHUONEILMIÖ LUKUINA

Maapallon keskilämpötilaksi on laskettu 14 - 15 Celsius
astetta.On sanottu, arvioitu, ehkä jopa arvattu, että maapallo
olisi 33 astetta nykyistä kylmempi ilman kasvihuoneilmiötä. 

NASAn ilmastotutkijat ovat arvioineet, että maata lämpimänä
pitävä kasvihuoneilmiö, normalisoituna koko maapallolle,
koostuu seuraavista tekijöistä: 

pilvipeite 52 %, vesihöyry 36 %, hiilidioksidi 9 % ja otsooni 3 %. 

Kahden ensin mainitun, pilvisyyden ja vesihöyryn 88 %:n,
yhteisvaikutus helposti unohtuu puhuttaessa hiilidioksidista.
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Ilmakehän läpipäästämä sähkömagneettinen säteily

Maapallolle lankeava auringon kokonaissäteily
(punainen viiva) ja 70-75% siitä saapuu maan
pinnalle (punainen kenttä: UV, näkyvää ja
lämpösäteilyä)
 
Lämmennyt maanpinta säteilee lämpötilansa
mukaisesti (210-310 K); lämpöä karkaa
suoraan ulos avaruuteen (sinimusta kenttä).

Ilmakehän ominaisabsorption ja sironnan osuus
koko säteilyspektristä (tummalla).  
Valkosella se spektrin osa, joka pääsee esteettä
ilmakehän läpi.

Vesihöyryn, hiiliidoksidin, hapen ja otsonin
sekä metaanin ja dityppioksidin absorptio-
ominaisuudet.
  
Havaitaan, että vesihöyry on ylivoimaisesti
merkittävin kasvihuonekaasu (laajin tumma).
Hiiliidoksidin absorptiospektri menee osittain
päällekkäin vesihöyryn kanssa.

Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Atmospheric_Transmission.png#filehistory
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Energian säteilytasapaino
pilvettömällä ilmalla

Lähde: Ferenc Miskolczi 2007, Greenhouse effect in semi-transparent planetary atmosphere.  Quat.Journ. Hung.Met.Serv .  Vol 111, n. 1 pp1 -40 .
<fmiskolczi@cox.net>

Unkarilainen matemaatikko Ferenc
Miskolczi ei uskonut IPCC:n ilmasto-
malleihin, vaan hän laati satelliittimit-
tauksiin perustuvia laskelmia osoittaen
miten maapallolle lankeava aurinko-
energia ja avaruuteen poistuva lämpö
saavuttavat tasapainon.

Yläkuva: Saharan vesihöyryn puute
päästää runsaasti lämpöä poistumaan
vain CO2 hidastaa poistumista. 
Keskellä: Välimeren päältä vähemmän
lämpösäteilyä karkaa pääosin korkean
vesihöyrypitoisuuden ansiosta.
Alakuva: Etelämantereen päällä kuivan
ilman takia hiilidioksidin tehokas
ulossäteily korostuu.



Boris Winterhalter, 2008

� Vuodesta 1990 (ensimmäinen arviointiraportti) lähtien IPCC on kiihdyttä-

nyt pelotteluaan. Uusimmassa raportissa (4AR 2007) väitetään ilman

tieteellisesti valiideja perusteluja, että ihmisen aiheuttamien päästöjen

ilmastovaikutukset ovat selvästi nähtävissä!

� IPCC:n mukaan ilmakehän hiilidioksidimäärän kaksinkertaistuminen

johtaisi erilaisten (?) “takaisinkytkentöjen” takia maapallon keskilämpö-

tilan kohoamiseen muutamasta asteesta jopa kymmenellä asteella. 

� IPCC:n julkaisemat skenaariot, eli median käyttämät ennusteet,

perustuvat äärimmäisen monimutkaisiin ilmastomalleihin, jotka kaikki

antavat toisistaan merkittävästi poikkeavia “ennusteita”.

� Kohonnut lämpötila on johtamassa mallien mukaan “äärevien” sääolojen

(myrskyjen, sateiden, kuivuuden, jne.) lisääntymiseen.  Samat ääriilmiöt

löytyvät kaikista ihmisten jättämistä aikakirjoista.

IPCC jatkaa pelotteluaan
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Ilmakehän lämpötila eri
korkeuksissa mallien ja
todellisten satelliitti-
mittausten perusteella.

Ilmastomallit ennustavat,
että ihmisen toiminnasta
lisääntyneet kasvihuone-
kaasut aiheuttavat tropo-
sfäärin lämpötilan nousun. 

Todellisuudessa satelliitti-
mittaukset eivät osoita
minkäänlaista lämpene-
mistä, eivätkä mallit siis
ainakaan tältä osalta pidä
paikkaansa.

Lähde: Ferenc Miskolczi 2007, Greenhouse effect in semi-transparent planetary atmosphere.  Quat.Journ. Hung.Met.Serv .  Vol 111, n. 1 pp1 -40 .
<fmiskolczi@cox.net>
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� Ilmasto on MAAPALLOMME KOKO HISTORIAN AIKANA vaihdellut

äärimmäisyyksistä toiseen eikä muutoksen loppua ole näköpiirissä.

� Keskiajalla ihmiskunta kukoisti pääosin miellyttävässä ilmastossa.

� 1300-1800-luvulla Euroopassa kärsittiin usein vilua ja nälkää. 

� 1930- luvulla ilmasto oli yleensä miellyttävän lämmintä. 

� 1950-luvulla maapallon keskilämpötila yllättäen kylmeni. 

� Eräät tutkijat päätyivät ehdottamaan uuden jääkauden alkua.  

� Pian (1970-luvulla) maapallon keskilämpötila kääntyi taasen nousuun;

“uhkaava” lämpeneminen oli ovella 

� Alkoi ennen näkemätön uhkailu äärevillä sääilmiöillä.

� 2000-luvulla globaali keskilämpötilan nousu on hidastunut ja ehkä pysähtynyt

ja sen myöntää IPCC:n pääsihteerikin.

ILMASTO ON AINAISESSA MUUTOKSEN TILASSA
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Jääkauden jälkeistä nopeata lämpenemistä seurasi koko
joukko nykyistä huomattavasti lämpimämpiä mutta myös

kylmempiä jaksoja
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Lontoossa Thames-joki jäätyi monasti pienen
jääkauden aikoihin - kuva vuodelta 1677
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Menneiden aikojen ilmastot

Kooste eri tutkijoiden vaihtelevista näkemyksistä viimeisen tuhannen
vuoden aikaisesta lämpötilakehityksestä keskiajan lämpökaudesta nyky-
aikaan.  Huom!  Valtava hajonta arvioissa.
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Uusin rekonstruktio maapallon lämpötilan
vaihteluista viimeisen 2000 vuoden aikana
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Maapallon keski-
lämpötilaa
kuvaava käyrästö
kattaen vuodet
1850-2008,3.

Globaaliin historialliseen data-keskukseen
vuoden keskilämpötilotietoja toimittavien 
havaintoasemien lukumäärä 1850-2000.
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Kalifornian lämpötila-
muutos kuntien väki-
luvun mukaan 

Lähde: Jim Goodridge
Kalifornian emer.  Valtion meteorologi

94:n säähavaintoaseman
tilastot 1908-1998 ajalta
jaettuna kuntien koon mukaan
kolmeen ryhmään:

Yli miljoona asukasta 

100.000 - 1 miljoona

alle 100.000 asukasta

Mitä suurempi väkiluku sitä
jyrkempi lämpötilan nousu 90
vuoden aikana.
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Missä olemme tällä hetkellä?

Meriin erikoistuneena geologina olen kauhukseni huomannut miten YK:n
päätöksellä perustettu hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) on vuodesta
1990 lähtien kerta toisensa jälkeen raporteissaan kasvattanut pelon ilmapiiriä
ja sen seurauksena.

Tilannetta ei suinkaan paranna Al Goren tapaisten “saarnaajien” vääristävät puheet;
viimeisimpänä väitteenään hän esittää vakavissaan, että Myanmariin iskenyt
hirmumyrsky olisi seurausta ihmisen aiheuttamaksi väitetystä ilmastonmuutoksesta.

� Ympäristöaktivistit ovat uhkaavaan ilmastonmuutokseen vedoten vaatimassa
vähäpäästöistä teknologiaa hyödyntävää yhteiskuntaa (”kannatettava ajatus”).

� Painostuksen alla lainsäädäntö on tukeutumassa teknologiaan, joka on vielä
kehitteillä tai puutteellisesti testattu. 

� Talouden vinouttaminen erinäisin laki- ja veropäätöksin on ajamassa toimivaa
yhteiskuntaa polvilleen.

� Hyvänä esimerkkinä on liian nopeasti tapahtuva siirtyminen biopolttoaineisiin.
Seurauksena on ruoan hinnan kohoaminen köyhempien väestönosien
ulottumattomiin.



Boris Winterhalter, 2008

Miten tähän ilmastonmuutoshysteriaan on päädytty?

Maailmalla on luotu useita kymmeniä hyvin monimutkaisia ilmastomalleja,
joita pyöritetään kaikkein nopeimmissa supertietokoneissa.  Valtavasta
laskentatehosta huolimatta malleissa lukuisat prosessit on jouduttu
parametrisoimaan eli sovittamaan (tuunaamaan) haluttuun tulokseen
pääsemiseksi.

Koska eri mallit antavat toisistaan poikkeavia “ennusteita” IPCC
pyrkii keskiarvoistamaan tulokset, jotka sitten kirjataan kohua
herättäviin arviointiraportteihin.

SURULLISINTA ON, ETTÄ POLIITTISET PÄÄTÖKSET
TEHDÄÄN ONTUVIEN MALLIENNUSTEIDEN PERUSTEELLA.

TAUSTALLE ON TUOTU “VAROVAISUUSPERIATE”? Eli, ryhdytään kaikin
ajateltavissa olevin keinoin rahaa säästämättä torjuamaan ilmastouhkaa(?) 
vaikka ei todellisuudessa tiedetä mikä ilmastoa säätelee ja miten mahdolliset
toimenpiteet vaikuttavat. 
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� Aurinko lämmittää sähkömagneettisella säteilyllään maapalloa - “vesiplaneettaa”.

� Lämmön määrään vaikuttaa suoran säteilyn ohella auringon muu aktiviisuus,

aurinko-pilkkuineen ja magneettimyrskyineen.

� Auringon lämmittämästä merenpinnasta haihtuu vettä; ylivoimaisesti tärkeintä

kasvihuonekaasua.

� Vesihöyry yhdessä muiden vähäisten kasvihuonekaasujen kanssa siirtää lämpöä

tehokkaasti ylempiin ilmakerroksiin. Törmäämällä muihin kaasumolekyyleihin (typpi

78% ja happi 21 %) ne siirtävät lämpöä koko ilmamassaan. 

� Ylempänä ilmanpaineen aleneminen johtaa ilman adiabaattiseen jäähtymiseen,

minkä seurauksena vesihöyry tiivistyy pisaroiksi tai jopa jääkiteiksi (pilviksi).

� Pilvet vähentävät auringon lämpövaikutusta - haihtuminen hiipuu.

� Pilvet “satavat” vetenä/lumena takaisin maahan ja veden kiertokulku toistuu - lämpöä

siirtyy kasvihuonekaasujen vaikutuksesta avaruuteen eikä maapallo ylikuumene.

Simplistinen ajatusrakennelma, siitä miten maapallon
ilmasto säilyttää “tasalämpöisyytensä”.

Maapallon oma termostaatti: 

 


