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Johdanto
Ilmastomallikokeiden tuloksia analysoimalla
on laadittu skenaarioita siitä, miten Suomen
ilmasto muuttuu tämän vuosisadan aikana.
Odotettavissa on lämpenevää ja sateisempaa.
Sääolot vaihtelevat vuodesta toiseen tulevaisuudessakin, mutta kylmät talvet harvinaistuvat
ja leudot yleistyvät. Vuosisadan lopulla kevään
viimeinen pakkaspäivä koittaa malliarvioiden
mukaan keskimäärin 15-30 vrk aiemmin kuin
nykyään ja suunnilleen saman verran myöhemmäksi siirtyvät syksyn ensimmäiset pakkaset.
Talvisin sateet lisääntyvät, voimistuvat ja tulevat entistä useammin vetenä. Keskimääräinen
lumensyvyys jää alle puoleen nykyisestä. Vaikka kesän kokonaissademäärä ei juurikaan
muutu, rankkasateet näyttäisivät voimistuvan.
Skenaariot kuvaavat keskimääräisten ilmastoolojen lisäksi myös sään vaihteluita, ja ne perustuvat aiempaa suurempaan määrään erilaisia mallikokeita. Siten ilmastonmuutoksiin liittyviä epävarmuustekijöitä saadaan otettua
huomioon entistä monipuolisemmin arvioitaessa muutosten vaikutuksia ja niihin varautumiskeinoja.
FIGARE-tutkimusohjelmaan (Kuusisto ja
Käyhkö 2004) kuuluneessa FINSKEN-hankkeessa (Carter ym. 2004) laadittiin vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä eli skenaarioita sille, miten
maamme keskilämpötila ja keskimääräinen sademäärä muuttuvat seuraavan sadan vuoden aikana
kasvihuoneilmiön voimistuessa (Jylhä ym. 2004).
Eurooppalaisen PRUDENCE-hankkeen (Christensen ym. 2005) tuoreeseen satoon kuuluvat puo-

lestaan mm. ilmaston ääri-ilmiöitä koskevat arviot. Seuraavassa kerromme skenaarioiden laadinnasta ja esitämme arvioita Suomen sateista, lämpötiloista ja lumipeitteestä tulevaisuudessa.

Kasvihuoneilmiö voimistuu
Ihmiskunnan toimet ovat jo muuttaneet ilmakehän koostumusta, ja tulevaisuudessa odotettavissa on yhä suurempia muutoksia. Hiilidioksidia on
nykyisin noin 1,3-kertainen, ja metaania yli kaksinkertainen määrä ennen teollista vallankumousta
vallinneeseen tasoon verrattuna. Lisäys on pääosin peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä
viime vuosikymmeninä. Myös maakäytön muutokset, kuten metsien hakkuut, ovat kohottaneet
pitoisuuksia.
Hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen lisääntyminen voimistaa kasvihuoneilmiötä eli ilmakehän kykyä vähentää maapinnan
säteilemän lämmön karkaamista avaruuteen. Kun
entistä enemmän energiaa kertyy ilmastojärjestelmään, ilmasto vääjäämättä muuttuu. Hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ilmakehässä vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Metaanipäästöjen poistumaaika on runsaat kymmenen vuotta. Pitoisuuksien
muutokset ovat maapallon kannalta häiriöitä (säteilypakotteita), joihin ilmasto reagoi. Ilmaston
lämmetessä kasvaa myös ilmakehän tärkeimmän
luontaisen kasvihuonekaasun eli vesihöyryn pitoisuus. Tämä voimistaa kasvihuoneilmiötä entisestään.
Fossiilisia polttoaineita käytettäessä ilmakehään
joutuu myös rikki- ja typpiyhdisteitä, jotka ilma21
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kehässä muuntuvat leijuviksi pienhiukkasiksi. Ne
jäähdyttävät ilmastoa, mutta kuinka paljon - sitä
on hyvin vaikea arvioida. On arveltu, että pienhiukkasten takia ilmasto on tähän mennessä lämmennyt hitaammin kuin pelkkä kasvihuonekaasujen lisääntyminen edellyttäisi. Toisin kuin kasvihuonekaasut, hiukkaset poistuvat ilmakehästä keskimäärin jo muutamassa viikossa. Niinpä niiden
pitoisuudet ovat suurimmillaan lähellä päästölähteitä.
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laskea ilmakehän koostimuksen muutoksia. Vuonna 2004 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli noin
375 ppm. Kaikissa IPCC:n SRES-skenaarioissa
hiilidioksidipitoisuus kasvaa lähivuosikymmeninä lähes samaa tahtia, mutta vuosisadan loppupuolella skenaarioissa on selviä eroja. Vuonna
2100 pitoisuus vaihtelee 540 ppm:stä (B1) 960
ppm:ään (A1F1) IPCC:n (2001) arvion mukaan.

Työkaluina ilmastomallit
Lähtökohtana globaalit
sosio-ekonomiset ja
teknologiset skenaariot
Ilmastonmuutosskenaariot perustuvat arvioihin
tulevista kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten
pitoisuuksista ilmakehässä. Näiden pohjana ovat
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) esittämät vaihtoehtoiset arviot taloudellisesta, teknologisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä maapallolla tämän vuosisadan aikana (infotaulu 1). Riippuen siitä, oletetaanko tulevaisuudessa painotettavan taloudellista kasvua vai ympäristön hyvinvointia ja toisaalta globalisaatiota vai alueellista
eriytymistä, päädytään erilaisiin arvioihin mm. talouden, energiantuotantoteknologian, maankäytön
ja väkiluvun kehityksestä. Ilmastonmuutosten kannalta keskeiset kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöt riippuvat näistä tekijöistä. Päästöistä voidaan
aineen kiertoa kuvaavien mallien avulla edelleen

Muuttuvien kasvihuonekaasu- ja hiukkaspitoisuuksien vaikutusta tulevaisuuden ilmastoon tutkitaan ilmastomallien avulla. Niillä kuvataan ilmakehän, merten ja vesistöjen, lumen ja jään,
kasvillisuuden sekä maaperän käyttäytymistä ja
niiden vuorovaikutuksia. Mallit perustuvat fysiikan yhtälöihin, jotka on kirjoitettu tietokoneille
soveltuvaan muotoon. Yhtälöt ratkaistaan kolmiulotteisessa hilapisteikössä aika-askel aika-askeleelta siten, että uusien laskujen pohjana ovat edellisen aika-askeleen tulokset. Mallien syöttötietoina käytetään jonkin päästöskenaarion mukaisia
arvioita tulevista pitoisuuksista. Ilmakehän virtaukset lasketaan tyypillisesti 10-20 eri korkeudella, ja samoin lasketaan eri syvyyksillä valtamerten virtaukset. Vaakatasossa laskentapisteitä on
maapallonlaajuisissa ilmakehämalleissa noin 300
kilometrin välein. Rajoitetun alueen malleissa hilapisteitä on tiheämmässä, tällä hetkellä tyypillisesti noin 50 kilometrin välein.
Paremman paikallisen erotuskykynsä ansiosta
alueelliset ilmastomallit pystyvät kuvaamaan esi-

Infotaulu 1. Ilmatieteen laitoksessa viime vuosina laadittujen ilmastonmuutosskenaarioiden lähtökohtana ovat seuraavat neljä ilmakehän kasvihuone- ja hiukkaspitoisuuden skenaarioita (IPCC, 2001):

22

Ilmastonmuutosskenaarioita Suomelle

Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja ja Heikki Tuomenvirta

merkiksi maanpinnan korkeuserojen sekä maan
ja merien jakauman vaikutuksia ilmastoon paremmin kuin maapallonlaajuiset mallit. Ne ovat tarkempia myös sääilmiöiden yksityiskohtien simuloinnissa. Hienohilaiset alueelliset ilmastomallit
ovat kuitenkin riippuvaisia maapallonlaajuisista
malleista, sillä ne tarvitsevat niiden tuottamia kenttiä laskenta-alueensa reunoilla. Niinpä alueellisten ilmastomallien tehtävänä voidaan pitää globaalien mallien tulosten alueellista tarkentamista
tiheämmän laskentapisteikön avulla.
FINSKEN-ilmastoskenaariot Suomelle perustuivat maapallonlaajuisiin mallikokeisiin, kun taas
PRUDENCE-hankkeessa käytettiin Euroopan ja
osan Atlantia kattavia alueellisia malleja. Analysoimamme malliajot on lueteltu taulukossa 1. Molemmilla mallityypillä, joskaan ei jokaisella alu-

eellisella mallilla, tehtiin A2-skenaarion lisäksi
B2-skenaarioon perustuvia ilmastokokeita. Toisaalta käytettävissä oli vain muutamia simulaatioita, jotka perustuivat IPCC:n suurimpaan (A1FI)
tai pienimpään (B1) päästöskenaarioon. Näitä vastaavat ilmastonmuutosskenaariot jouduttiin johtamaan olemassa olevista simulaatioista käyttämällä taulukon 1 malleja yksinkertaisempaa ilmastomallia.
Koska paraskin malli on vain vajavainen kuvaus luonnosta, ilmastomallit eivät pysty täysin todenmukaisesti kuvaamaan kaikkia nykyilmaston
havaittuja piirteitä. Tämän takia ilmastoskenaariot esitetäänkin yleensä tulevaa ja nykyistä ilmastoa kuvaavien mallitulosten erotuksina, jotka lisätään havaittuihin arvoihin. Jotta skenaarioita
voidaan soveltaa ilmastonmuutoksen vaikutus- ja

Taulukko 1. a) FINSKEN-hankkeessa käytetyt maapallonlaajuiset ilmastomallit. Vaakasuntainen erotuskyky (itä-länsi x pohjois-etelä) on laskettu leveyspiirillä 65 °N (Jylhä ym. 2004). b) PRUDENCE-hankkeessa käytettyjä alueellisia ilmastomalleja sekä laskenta-alueen reunoilla kussakin kokeessa käytetty koko
maapallon kattava malli. Malleilla tehdyt SRES-päästöskenaarioiden mukaiset simulaatiot on lueteltu 4.
sarakkeessa (suluissa skaalatut, likiarvoiset tulokset).
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sopeutumistutkimuksissa, tarvitaan siten tavallisesti myös havaintotietoa tällä hetkellä vallitsevasta ilmastosta keskimääräisine arvoineen ja
vaihteluineen.

Keskimäärin lämpimämpää ja
vähemmän pakkaspäiviä
Lämpenemisen alueellisen jakauman arvioiminen
on epävarmempaa kuin koko maapallon keskilämpötilan ennustaminen. Pohjois-Euroopan lämpötilojen muutoksia on erityisen hankala ennustaa,
koska niihin vaikuttavien Pohjois-Atlantin merivirtojen käyttäytyminen ilmaston lämmetessä on
runsaasti lisätutkimusta vaativa kysymys. Tässä
kappaleessa tarkastelluissa maapallon kattavissa
malleissa ilmastonmuutos heikentää Pohjois-Atlantin kiertoliikettä jonkin verran, mutta se ei estä
lämpötilan kohoamista ympäröivillä maa-alueilla.
Globaalien mallien keskiarvona laaditun arvion mukaan Suomen keskilämpötila kohoaa tämän
vuosisadan aikana 0,3–0,6 °C vuosikymmenessä
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(kuva 1). Koko 1900-luvun aikana havaittu lämpeneminen oli vain noin 0,7 astetta, mihin verrattuna ennakoitu muutos on 4-10 kertaa nopeampi.
Eniten lämpötila kohoaa suurimpien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariossa A1FI. Haarukan alarajaan päädytään B1-skenaariossa, jossa päästöt
alkavat vuosisadan puolivälissä vähetä.
Ilmakehään jo päässeiden ja siellä pitkään viipyvien kasvihuonekaasujen takia eri päästöskenaarioita vastaavat kaasujen pitoisuudet ilmakehässä alkavat poiketa selvästi toisistaan vasta muutaman vuosikymmenen päästä. Lisäksi lämpötilan nousu seuraa pitoisuuksien lisääntymistä viiveellä, sillä valtameriin sitoutuva lämpö jarruttaa
ilmaston muuttumista. Niinpä lämpötilan nousu
ei vielä lähivuosikymmeninä näytä juuri riippuvan päästöjen kehityksestä (kuva 1). Sitäkin enemmän päästöjen rajoittaminen vaikuttaa siihen, millaisessa ilmastossa maamme metsät kasvavat muutaman ihmissukupolven kuluttua.
Eri tutkimuskeskusten mallit eivät ole samanlaisia, joten esimerkiksi Suomen alueella niiden
tulokset eroavat jonkin verran toisistaan. Kuvan
1 oikeasta laidasta nähdään, minkä verran kuhunkin päästöskenaarioon liittyvä lämpeneminen

Kuva 1. Suomen keskilämpötilan muutos poikkeamana jakson 1961–
1990 keskiarvosta. Käyrät esittävät 30 vuoden liukuvia keskiarvoja: musta käyrä havaittuja muutoksia ja värilliset käyrät päästöskenaarioihin A1FI, A2, B2 ja B1 perustuvia arvioita neljän ilmastomallin (HadCM3, ECHAM4/OPYC3, NCAR-PCM, CSIRO-Mk2) keskiarvona. Ilmaston luontaista vaihtelua 30-vuotisjaksosta toiseen kuvaavat pystypalkit (lila ja sininen), jotka osoittavat 95 % -vaihteluvälin kahdessa eri mallikokeessa. Ilmastomallien eroista aiheutuva epävarmuushaarukka kullekin päästöskenaariolle 2080-luvulla on annettu numeroarvoina kuvan oikeassa
laidassa. (Kuva perustuu Jylhän ym. (2004) artikkeliin.)
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Kuva 2. Suomen kuukausikeskilämpötilojen muutokset vuosiin 20702099 mennessä verrattuna jakson 1961–1990 keskiarvoihin kuuden
maapallonlaajuisen ilmastomallin (taulukko 1) perusteella. Punaiset
(siniset) ympyrät esittävät SRES-päästöskenaarioon A2 (B2) perustuvia tuloksia.

2080-luvulle mennessä poikkeaa eri mallien kesken. Esimerkiksi A2-skenaariossa mallien eroista
aiheutuva lämpenemisen epävarmuushaarukka on
4,4–5,9 astetta. Eri skenaarioihin liittyvät epävarmuushaarukat ovat osittain päällekkäisiä vielä
vuosisadan loppupuolellakin. Toisaalta kaikki
mallit ja päästöskenaariot tuottavat luontaiseen
vaihteluun verrattuna tilastollisesti merkitsevää
lämpenemistä jo 30-vuotisjaksolle 2010-2039.
Kuvassa 2 on nähtävissä yksittäisten globaalien A2- ja B2-malliajojen antamia keskilämpötilan muutoksia eri kuukausina vuosisadan lopulla
verrattuna vuosiin 1961-1990. Vuoden talvipuolisko lämpenee enemmän kuin kesäpuoli. Mallien väliset erot ovat suurimpia keväällä. Talvien
lämpeneminen tietää myös pakkaspäivien (minimilämpötila < 0 °C) harvenemista sekä joulu-helmikuisten nollakelien lisääntymistä (Jylhä ym.
2005). Malliarvioiden mukaan ilman lämpötila
käy syksyllä ensimmäisen kerran nolla-asteen alapuolella keskimäärin 15-30 vrk myöhemmin kuin
nykyään, vastaavasti aikaistuu viimeinen pakkanen keväällä (kuva 3). Huomattakoon, että kuva
3 perustuu alueellisten ilmastomallikokeiden tuloksiin ja että näissä kokeissa tarvitut reunaehdot
laskenta-alueen reunoilla oli otettu vain kahdesta
maapallonlaajuisesta mallista (taulukko 1). Niinpä kuvan 3 voi olettaa ainakin jonkin verran aliar-

Kuva 3. Syksyn ensimmäisen ja kevään viimeisen pakkasen keskimääräisen ajankohdan muutos Suomessa
vuosina 2071–2100 verrattuna jaksoon 1961–1990,
alueellisten ilmastomalliajojen (taulukko 1) perusteella. Punaiset (siniset) kolmiot esittävät SRES-päästöskenaarioon A2 (B2) perustuvia tuloksia. Kärjeltään
ylöspäin osoittavat kolmiot kuvaavat kokeita, joissa
reuna-arvot on otettu ECHAM4/OPYC3 – mallista,
muissa kokeissa reunamallina on HadAM3H/P.
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vioivan pakkasjakson muutoksiin liittyvää epävarmuutta.

Runsaampia sateita, niukemmin
lunta
Sademäärien muutosten arvioiminen tuottaa ilmastomalleille vielä suurempia haasteita kuin lämpenemisen ennakoiminen. Koko maapallolla keskimäärin veden kiertoliike näyttäisi voimistuvan,
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jolloin sekä sademäärä että haihtuminen lisääntyisivät. Kaikkien tarkasteltujen malliajojen mukaan vuotuinen sademäärä Suomessa kasvaa, keskimääräisen muutoksen ollessa 1-2 % vuosikymmenessä. Koska sademäärät vaihtelevat luontaisesti enemmän kuin vuosikeskilämpötilat, muutokset tulevat tilastollisesti merkitseviksi myöhemmin kuin lämpötilaa tarkasteltaessa (kuva 4). Tähän mennessä maassamme mitatut sademäärät eivät ole vielä osoittaneet pitkäaikaista, tilastollisesti
merkitsevää trendiä (Tuomenvirta 2004).

Kuva 4. Suomen keskimääräisen sademäärän muutokset poikkeamina jakson 1961–1990 keskiarvosta. Katso kuvan 1 selitystekstiä. (Kuva perustuu Jylhän ym. (2004) artikkeliin.)

Kuva 5. Keskimääräiset kuukausisademäärän muutokset Suomessa
vuosina 2070-2099 verrattuna jakson 1961–1990 keskiarvoihin
kuuden globaalin ilmastomallin (taulukko 1) perusteella. Punaiset (siniset) ympyrät esittävät SRES-päästöskenaarioon A2 (B2)
perustuvia tuloksia.
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Kuten kuvan 4 oikeasta laidasta ilmenee, eri
skenaarioita vastaavien sademäärän muutosten
vaihteluvälit vuosisadan loppupuolella menevät
vieläkin enemmän päällekkäin kuin lämpötilaa tarkasteltaessa. Niinpä kaikkien päästöskenaarioiden
mukaan on mahdollista, että vuotuinen sademäärä lisääntyisi 2080-luvulle mennessä yli 20 %.
Vaikka muutoksen suuruus on epävarma, näyttää ilmeiseltä, että talvikuukausina sademäärä lisääntyy eniten ja kesällä muutos on vähäinen
(kuva 5). Aluellisten ilmastomalliajojen mukaan
rankat sateet näyttäisivät voimistuvan kaikkina
vuodenaikoina, myös kesällä, vaikka tuolloin kokonaissademäärät saattavat jopa hieman pienetä
(kuva 6). Pisimmät sateettomat jaksot lyhentyvät
talvisin kaikissa simulaatioissa, mutta muina vuodenaikoina mallit antavat keskenään ristiriitaisia
tuloksia. Kesäpoutien mahdollisesti pidetessä ja
lämpötilojen kohotessa maaperä saattaisi olla ajoittain rutikuiva, kun taas voimistuvat rankkasateet
toisaalta lisäisivät tulvimisriskiä. Kesäisin saattaisivat vaivata siis nykyistä enemmän vuoroin kuivuus, vuoroin rankkasateet, vaikka kesän koko-

naissademäärät eivät juuri muuttuisi. Kaiken kaikkiaan sateen muutoksiin liittyy paljon epävarmuutta etenkin kesäisin.
Sateiden lisääntyminen talvella saattaa aluksi
paksuntaa keskimääräistä lumipeitettä varsinkin
Keski- ja Pohjois-Suomessa. Pakkasten väheneminen vuosisadan loppua kohti ohentaa kuitenkin lumipeitettä ja pienentää lumipeitepäivien
määrää (kuva 7). Lumipeitepäivien määrä pienenee suhteellisesti vähemmän kuin lumen keskimääräinen syvyys. Lumipeitteen vähenemisen lisää entisestään ilman lämpenemistä: lumi heijastaa auringonsäteilyä takaisin avaruuteen, mutta
lumen puuttuessa säteilyenergiaa imeytyy entistä
enemmän maanpintaan lämmittämään sitä ja yläpuolista ilmaa.
Samoin kuin kuva 3, myös kuvat 6 ja 7 perustuvat kahdella globaalilla mallilla tehtyjen A2- ja
B2-kokeiden alueellisiin tarkennusajoihin hienohilaisilla ilmastomalleilla. Vaikka tässä työssä on
käytetty peräti seitsemän eri mallikeskuksen alueellisia malleja (taulukko 1), on hyvin mahdollista, että aluellisten mallien ajaminen käyttäen reu-

Kuva 6. Suurimman vuorokautisen sademäärän keskimääräinen suhteellinen muutos (%) Suomessa vuodenajoittain vuosina 2071-2100 verrattuna jaksoon
1961-1990 alueellisten ilmastomalliajojen perusteella.
Punaiset (siniset) kolmiot esittävät päästöskenaarioon SRES A2 (B2) perustuvia tuloksia (katso kuvan
3 selitystekstiä). Talvi: joulu-tammi-helmikuu, kevät:
maalis-huhti-toukokuu, kesä: kesä-heinä-elokuu, syksy: syys-loka-marraskuu.

Kuva 7. Lumen keskimääräisen syvyyden (vesisisällön) ja lumipäivien (lumen syvyys>0 cm) määrän suhteellinen muutos Suomessa vuosina 2071-2100 verrattuna jaksoon 1961-1990 alueellisten ilmastomalliajojen perusteella. Symbolit on selitetty kuvan 3
tekstissä.
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naehtoja useammista maailmanlaajuisista malleista olisi tuottanut hieman erilaisia arvioita rankkasateiden ja lumipeitteen muutoksista.

Muutosten aikataulu
Usean mallin keskiarvojen perusteella 30-vuotisjaksojen keskilämpötila ja -sademäärä muuttuvat
tämän vuosisadan aikana melko tasaisesti (kuvat
1 ja 3). Ilmastojärjestelmässä esiintyy kuitenkin
myös luonnollista, kaoottista vaihtelua, jota on
mahdotonta ennustaa. Joinakin vuosikymmeninä
ilmavirtaukset saattavat käydä voittopuolisesti
kylmiltä ilmansuunnilta, joilloin keskilämpötila
saattaa jäädä selvästi alhaisemmaksi kuin mitä
kuvasta 1 voisi päätellä. Vastaavasti jokin toinen
vuosikymmen voi olla poikkeavan lämmin. Kymmenvuotisjaksojen todelliset keskilämpötilat voivat helposti heitellä ennakoiduista ainakin asteen
verran ylös tai alas. Yksittäisinä vuosina vaihtelu
on vielä paljon suurempaa.
Sademäärät vaihtelevat luontaisesti vieläkin
enemmän kuin lämpötilat. Esimerkiksi kuvassa 4
mallien simuloiman luonnollisen vaihtelun vaikutus ilmenee selvästi B2-skenaariota esittävässä
käyrässä. Sen mukaan sademäärä kasvaisi nopeasti 2010-luvulle saakka, minkä jälkeen kasvu taittuisi moneksi vuosikymmeneksi. Tämä ei siis kuitenkaan tarkoita, että todellisuudessa kävisi juuri
näin.

Ennusteet tarkentuvat
Edellä on nähty, että eri ilmastomallien antamat
tulokset poikkeavat melko paljon toisistaan. Epävarmuutta tuloksiin tuovat mallien puutteet ja
päästöskenaarioiden erot sekä luonnollinen vaihtelu. Kunhan ilmaston käyttäytymistä opitaan tuntemaan entistäkin paremmin ja tietokoneet kehittyvät edelleen, saamme uusia, entistä tarkempia
ilmastomalleja. Tällöin tässäkin kirjoituksessa esitetyt arviot menevät uusiksi – kuinka paljon, se
jää nähtäväksi. Tulevaisuudessa tarkimmatkin alueelliset ilmastoennusteet tulevat joka tapauksessa
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olemaan todennäköisyysennusteita, joissa osa epävarmuudesta johtuu ilmaston luontaisesta vaihtelusta. Osa epävarmuudesta aiheutuu siitä, että vasta
tulevaisuus näyttää, jatkavatko kasvihuonekaasujen päästöt kasvuaan vai kyetäänkö niitä oleellisesti rajoittamaan.
On mahdollista, että ilmastojärjestelmään vaikuttaa meille vielä tuntemattomia tekijöitä, joita
mallit eivät osaa ottaa huomioon. Yllätykset ovat
siis mahdollisia. Kasvihuoneilmiön voimistuminen on kuitenkin panemassa maapallon ilmastoa
siinä määrin epätasapainoon, että tuntuvia muutoksia on varmasti odotettavissa. Niihin on syytä
varautua yhteiskunnan eri aloilla (katso esim. Carter ja Kankaanpää 2003, Marttila ym. 2005).
Uusin suuntaus on kytkeä ilmakehä-, valtameri- ja vesistömallien lisäksi myös kasvillisuusmallit
yhtenäiseksi systeemiksi. Tällä ilmastonmuutoksen vaikutus- ja sopeutumistutkimuksia tukevalla
tiellä on esimerkiksi koti- ja ulkomaisena yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä käynnistynyt COSMOS-hanke (Community Earth System
Models), jota koordinoi saksalainen Max Planck
Institut für Meteorologie. Myös Suomi on mukana tässä hankkeessa.
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