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2.1

Ilmastonmuutokset ja niiden syyt 		
puulustojen ja muiden proksitietojen pohjalta
Kari Mielikäinen, Mauri Timonen ja Samuli Helama

Ilmastonvaihtelut jättävät jälkensä moniin kronologisesti tallentuviin rakenteisiin, kuten puiden
vuosilustoihin, jää- ja maakerrostumiin, järvisedimentteihin ja merten koralleihin. Tällaisten aikasarjojen perusteella päästään arvioimaan maapallon olosuhteita ajassa jopa vuosimiljoonia taaksepäin (Eronen 1990).
Dendrokronologia on tieteenala, jossa puiden vuotuista kasvua tutkimalla selvitetään ympäristöön
liittyviä tapahtumia ja niiden vaikutuksia luontoon ja ihmiskulttuureihin. Dendrokronologian menetelmien ja aineistojen kehittymisen myötä tutkimuksen aikaperspektiivi on tuhansia vuosia, mikä
on vahvistanut dendrokronologian asemaa erityisesti ympäristönmuutostutkimuksessa.

Kuva 2.1.1. Puun runko kasvaa vuosittain pituutta ja paksuutta. Vuotuinen paksuuskasvu koostuu kooltaan ja
seinämäpaksuudeltaan erilaistuvista soluista ja solukerroksista. Näin syntyvät vuosirenkaat ovat havupuilla
nähtävissä rungon poikkileikkauksessa vuosilustoina.
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Kuva 2.1.2. Männyn nykyisen metsänrajan yläpuolisista pikku järvistä voi löytyä muinaisia mäntyrunkoja.
Nämä Näkkälä–Pöyrisjärvitien vieressä sijaitsevan lammen pohjamudasta pilkistävät männyn megafossiilit
elivät vajaat 7000 vuotta sitten. Kuva Metla/Mauri Timonen.

Lapin metsänrajamännyn kasvu ja puuaineen tiheys (Kuva 2.1.1) riippuvat pääosin kesän lämpöoloista. Voimakkaimmat ilmastosignaalit löytyvät vuosilustojen leveydestä ja puuaineen maksimitiheydestä (Vaganov ym. 2006), joista ensimmäinen kertoo pääasiassa kesä-heinäkuun (Mikola
1950) ja jälkimmäinen huhti-syyskuun lämpöoloista. Puulustot voivat selittää jopa 80 % tutkittavan ilmastomuuttujan vaihtelusta (Briffa ym. 2001). Kasvuprosessissa lustojen solurakenteisiin
tallentuu hiilen, hapen ja vedyn isotooppeja, jotka yhdessä merten pohjasedimenteistä mitattavan
tiedon kanssa laajentavat ilmastonmuutosten tarkastelun kasvukausien lämpötiloista ja sademääristä meri- ja ilmavirtojen sekä aurinkoisuuden ja pilvisyyden ilmastovaikutusten arviointiin.
Lapin järvien pohjamudista on löydetty suuri määrä satoja ja tuhansia vuosia sitten kasvaneiden
muinaismäntyjen jäänteitä (megafossiileja). Puut ovat aikoinaan kasvaneet järvien rantavyöhykkeillä ja suistuneet lopulta vanhuuttaan tai myrskyjen, metsäpalojen ja muiden syiden seurauksena
veteen. Jos kylmävetisen järven ranta on syvä ja pehmeäpohjainen, mutaan uponneet rungot säilyvät
lahoamattomina jopa vuosituhansien ajan (Kuva 2.1.2). Tässä raportissa esitettävät tutkimustulokset perustuvat Lapin männyistä metsänrajalta laadittuun 7645 vuoden mittaiseen vuodentarkkaan
lustosarjaan ja sitä täydentäviin aineistoihin.
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2.1.1

Puut ilmaston ja ympäristönmuutosten tulkkina

Puun kasvu ja ilmastosignaali
Cook (1990, s. 98) kuvaa puun kasvuprosessin teoreettisessa kasvumallissaan seuraavasti:
Rt = At + Ct + δD1t + δD2t + Εt, jossa 							[1]
Rt
At
Ct
D1t
D2t
Εt

=
=
=
=
=
=

mitattu kasvu vuonna t;
luston biologisen iän määräämä osuus kasvusta vuonna t;
sää- ja ilmastotekijöiden vaikutus kasvuun vuonna t;
metsikön sisäisten (endogeenisten) tekijöiden vaikutus kasvuun vuonna t;
ulkoisten (eksogeenisten) tekijöiden vaikutus kasvuun vuonna t;
tuntemattomien tekijöiden vaikutus kasvuun vuonna t.

Nuoruudessa puun paksuuskasvu (At) aluksi kohoaa, mutta kääntyy muutaman kymmenen vuoden
iässä laskuun. Voimakkaimman kasvun taso ja ajankohta riippuvat kasvupaikasta, maantieteellisestä
alueesta, puulajista ja metsikön syntytavasta. Sään ja ilmaston vaikutus (Ct ) näkyy sekä pituus- että
paksuuskasvussa. Kesän kylmyys voi tyrehdyttää puun paksuuskasvun metsänrajalla joskus niin
tyystin, ettei vuosirengasta muodostu lainkaan. Tällaisia puuttuvan kasvun vuosia on ollut Lapissa viimeksi 1830-luvulla ja 1900-luvun alussa. Säätekijät vaikuttavat metsiin vuositasolla, mutta
ilmastotekijät pidemmällä aikavälillä. Ilmastotekijöihin sisältyvät myös auringon, merivirtojen ja
ihmiskunnan toiminnan vaikutukset. Metsikön sisäisiä kasvutekijöitä (D1t) ovat esimerkiksi puiden
välinen kilpailu kasvutilasta ja siementuotanto. Ulkoisia tekijöitä (D2t) ovat hakkuut, metsäpalot,
hyönteistuhot, taudit, saasteet, tuulet, tulvat ja myrskyt. Dlt:n ja D2t:n yhteydessä esiintyvä parametri δ saa arvon 0 tai 1 sen mukaan, onko tekijä voimassa vai ei. Selittämätöntä kasvun vaihtelua
(Εt) aiheuttavat muun muassa kasvupaikan viljavuuden pienvaihtelu, rinteiden kaltevuussuunta ja
mittausvirheet (Mielikäinen ym. 1996a).
Ilmastosignaalin (Ct) erottaminen kasvumallin muiden tekijöiden (At, D1t ja D2t) vaikutuksista on
sitä epävarmempaa, mitä enemmän kasvussa esiintyy sisäisten ja ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa
vaihtelua eli kohinaa. Koska kaikkia kasvuun vaikuttavia tekijöitä ei ole mahdollista selvittää, on
jo aineiston keruuvaiheessa pohdittava keinoja vähentää kohinaa siten, että tutkittava signaali saadaan esiin mahdollisimman voimakkaana.
Lustosarjan luonti ja standardointi
Puun ytimestä pintaan mitattua lustoleveystaulukkoa kutsutaan vuosilustosarjaksi. Raja-Joosepin
läheisyydessä kasvavan 770-vuotiaan männyn vuosilustosarja on tällä hetkellä Suomen pisin elävän puun aikasarja. Tuhansien vuosien pituiset sarjat luodaan yhdistämällä elävien puiden, kelojen,
kantojen, rakennushirsien ja megafossiilien ajoitetut lustonäytteet toisiinsa. Ajoittaminen ja näytteiden yhdistäminen tehdään ristiinajoittamalla. Menetelmän perusajatuksena on yhdistää osittain
samanaikaisesti eläneiden puiden saman kalenterivuoden lustot. Tämä edellyttää, että näytteissä
näkyy jokin yhteinen erityispiirre, esimerkiksi kylmistä kesistä tai hyönteistuhoepidemioista aiheutuneet normaalia kapeammat lustot (Kuva 2.1.3). Lustosarja voi kellua ajan virrassa tai jatkua
yhtenäisenä riippuen siitä, onnistutaanko keskenään ristiinajoitetut näytteet yhdistämään vuodentarkasti kalenterivuosiin. Kelluva lustosarja voidaan kytkeä kalenterivuosiin radiohiiliajoittamalla,
jolloin päästään parhaimmillaan alle ± 10 vuoden tarkkuuteen.
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Kuva 2.1.3. Puunäytteiden ristiinajoitus perustuu saman kalenterivuoden lustojen paikallistamiseen eri näytteistä. Lapin kylmät kesät näkyvät männyssä kapeina vuosilustoina muodostaen viivakoodimaisen kuvion,
mikä auttaa kohdentamaan näytteiden vastinvuodet toisiinsa. Kuvat Metla/Mauri Timonen ja Voitto Viinanen.

Lustosarjojen standardoinnissa vuosilustosarjasta poistetaan puun ikääntymisestä aiheutuva kasvun aleneva trendi ja metsikön sisäisten tekijöiden vaikutukset kasvuun. Tätä varten laaditaan
lustonleveyttä iän suhteen kuvaava tilastollinen malli, johon mitattuja arvoja verrataan. Prosenttilukuna ilmaistavan vuosilustoindeksin arvo 100 tarkoittaa tutkittavan ajanjakson keskimääräisessä
ilmastossa kasvaneen puun kasvun tasoa (Kuva 2.1.4). Kasvukauden suotuisuutta kuvaava männyn
vuosilustoindeksi vaihtelee Etelä-Suomessa tyypillisesti välillä 75–125 ja Pohjois-Suomessa välillä 60–140. Vaihtelu on voimakkainta männyn metsänrajalla, jossa vuosilustoindeksi voi nousta
yli kahteensataan.
Yhden puun yksittäinen vuosilusto tai vuosilustoindeksi ei vielä kerro paljoakaan kyseisen vuoden
säätekijöistä, sillä kasvussa on myös geneettisten ja muiden tekijöiden aiheuttamaa puiden välistä
satunnaisvaihtelua. Vaihtelua vähennetään laskemalla useisiin kymmeniin havaintoihin perustuvia
keskiarvoja. Jos vuotuisen indeksiestimaatin tarkkuusvaatimukseksi asetetaan esimerkiksi ± 10 %,
tarvitaan männyn metsänrajalla yli 50 lustohavaintoa kalenterivuotta kohden. Vuotuisia indeksejä
laskettaessa on otettava huomioon myös aiempien kesien sääolosuhteiden vaikutus (autokorrelaatio) puun kasvuun.
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Standardointi tehdään tutkimuksen kysymyksenasettelusta riippuen joko puu- tai aluekohtaisesti.
Puukohtaisessa menetelmässä jokaiselle lustosarjalle lasketaan oma lustonleveyttä kuvaava tasoitusmallinsa, jolloin indeksit kuvaavat vuosien ja vuosikymmenten välistä vaihtelua. Satojen tai
tuhansien vuosien pitkäaikaisvaihtelut ja trendit selvitetään RCS-menetelmällä (Regional Curve
Standardisation), jossa tutkimusalueen kaikkien eri aikoina eläneiden puiden lustosarjat yhdistetään yhteisen lustonleveysmallin muodostamiseksi. RCS-menetelmä mahdollistaa pitkäaikaisten
lämpö- ja kylmäkausien havaitsemisen.
Vuosilustoindeksi on suhteellinen luku, jonka kertoo muutoksesta vertailukohdan suhteen. Jos tutkittavaa asiaa halutaan tarkastella lämpötila-asteikolla, on laadittava ns. siirtofunktio, joka kuvaa
indeksin ja lämpötilan välisen tilastollisen riippuvuuden. Koska säännöllisiä ilmastomittauksia on
tehty parhaimmassakin tapauksessa vain muutaman sadan vuoden ajan, on siirtofunktiotkin laadittava sen mukaisesti. Jos siirtofunktioita sovelletaan jopa tuhansien vuosien pituisiin lustosarjoihin,
oletetaan entisajan puiden reagoineen ilmastoon samalla tavoin kuin nykyään.
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Kuva 2.1.4. Vuosilustosarjan standardoinnissa poistetaan puun ikääntymisestä ja muista tutkimusta häiritsevistä tekijöistä aiheutuva kasvun vaihtelu (ylempi kuva). Standardoidut arvot eli vuosilustoindeksit, ovat
lähtökohtana useimmissa lustotutkimusanalyyseissa (alempi kuva).
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Kuva 2.1.5. Norjan Karasjoella mitattu heinäkuun keskilämpö verrattuna Inarin Muotkanruoktun mäntyjen
vuosilustoindekseistä arvioituun lämpötilaan (alempi kuva). Ylemmän kuvan leveä viiva kuvaa mitatun ja arvioidun lämpötilan välistä korrelaatiota 22 vuoden liukuvissa aikaikkunoissa (Rbar (22 v). Ohuet viivat kuvaavat
95 %:n luottamusvälejä. Korrelaatio on vaihdellut arvon 0,60 molemmin puolin.

Kuvassa 2.1.5 käytetty siirtofunktio laadittiin ennustamalla Karasjoella mitattua heinäkuun kuukausikeskilämpötilaa muutaman kymmenen kilometrin päässä sijaitsevan Muotkanruoktun männyn vuosilustoindeksillä:
T7est = 9,54225 + 0,0644×Indt -0,0248×Indt-1, jossa
T7est
Indt
Indt-1

=
=
=

Mallilla laskettava heinäkuun keskilämpötila
Kuluvan vuoden vuosilustoindeksi
Edeltävän vuoden vuosilustoindeksi

Malli selittää noin 40 % Karasjoen heinäkuun lämpötilan vaihtelusta (Kuva 2.1.5).
Siirtofunktiolla muunnettiin Lapin metsänrajamännyn yli 7600-vuotisen lustokronologian vuosilustoindeksit heinäkuun keskilämpötiloiksi. Puukohtaiseen tasoitukseen ja mallinnukseen perustuvissa
lämpötila-arvioissa näkyy vain vuosien ja vuosikymmenten välinen lämpötilavaihtelu (Kuva 2.1.8).
Divergenssi – ongelma vai mahdollisuus?
Vuosilustojen leveyden ja kesä-heinäkuun lämpötilan välistä riippuvuussuhdetta on pidetty hyvin
kiinteänä pohjoisen pallonpuoliskon metsänrajametsissä. Viime vuosina asiasta ei ole enää oltu
yhtä vakuuttuneita (mm. D’Arrigo ym. 2007). Keskusteluissa esiin nousseella divergenssiongelmalla tarkoitetaan viime vuosikymmeninä joissakin tutkimuksissa havaittua lämpötilamittausten
ja lustomallitusten kasvavaa poikkeamaa. Ongelman on arveltu liittyvän puiden kyvyttömyyteen
reagoida ilmaston nopeaan lämpenemiseen ja ilmakehän CO2-pitoisuuden nousuun. Kriittisimmissä
kannanotoissa on divergenssiin vedoten kyseenalaistettu koko puulustotutkimuksen käyttökelpoisuus ilmastonmuutostutkimuksissa.
Divergenssi voimistuu erityisesti silloin, kun puun kasvua voimakkaimmin rajoittavan ilmastotekijän
vaikutus (ilmastosignaali) heikkenee ja jonkun toisen ilmastotekijän vaikutus vahvistuu. Metsänrajalla
männyn kasvun vaihtelu kuvaa kesän lämpimyyttä niin kauan, kun lämpötila on kasvun minimitekijä. Lämpötilan kohotessa kuivuudesta saattaa tulla kasvun minimitekijä, jolloin lämpötilasignaali
heikkenee tai katoaa kokonaan.
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Divergenssi voi joissakin tapauksissa selittyä myös tutkimusaineistojen kyvyttömyydellä kuvata
tutkittavaa ilmiötä. Heikkolaatuisen aineiston riski kasvaa merkittävästi, kun eri lähteistä poimittuja
aineistoja yhdistellään ilman kattavaa tietoa aineistojen taustamuuttujista. Eri alueilta kerättyjen
aineistojen yhdistäminen voi johtaa lämpötilaa ja sademäärää kuvaavien ilmastosignaalien sekaantumiseen. Lämpötilaa tulisi tutkia vain alueilla, jossa se on ainoa kasvua rajoittava ilmastotekijä,
kuten metsänrajalla. Etelämpänä vuosilustoista voidaan arvioida kesien sateisuutta tai kuivuutta
(Helama ja Lindholm 2003). Metsänrajalla tehdyt tutkimukset eivät ole toistaiseksi viitanneet divergenssiin (Büntgen ym. 2011). Puiden kasvut seuraavat toisin sanoen kasvukauden aikaisten
(kesä-heinäkuu) lämpötilavaihteluiden rytmiä kuten ennenkin.

2.1.2

Mitä lustoaikasarjat kertovat menneestä ilmastosta?

Männyn lustokronologiat Lapissa
Professori Matti Eronen aloitti Lapin männyn lustosarjan rakentamisen 1970-luvun alussa ajoittamalla radiohiilimenetelmällä järvistä löytämiään männyn megafossiileja. Laajan ja pitkäaikaisen
yhteistyön tuloksena valmistunut 7645-vuotinen sarja (Eronen ym. 2002) on amerikkalaisen 8801
vuotta kattavan vihnemäntykalenterin jälkeen maailman toiseksi pisin havupuukronologia. Lustokalenterin valmistumista pitkään vaikeuttanut näytteetön ajanjakso (“aukko”) välillä 350–170 eaa.
saatiin suljetuksi vasta vuonna 1999 yhdeksän maan yhteisessä EU-projektissa.
Järvien pohjamudista nostetut muinaismännyt osoittavat metsänrajan aaltoilleen ilmaston vaihteluiden tahdissa vuosituhansien ajan. Muutokset molempiin suuntiin ovat olleet hitaita kestäen
jopa satoja vuosia. Sirénin (1961) mukaan metsänrajametsien uudistuminen ja laajeneminen ovat
keskittyneet lämpimiin ilmastojaksoihin viimeisen tuhatvuotiskauden aikana. Mäntymegafossiilien
löytöpaikat osoittavat metsänrajan sijainneen vuosituhansia sitten 80 km nykyistä pohjoisempana
(Helama ym. 2004). Kultin ym. (2006) tutkimuksen mukaan Lapin kesät olivat 6000 vuotta sitten
2,6 ºC nykyistä lämpimämpiä (Kuva 2.1.6).
Noin 2700 vuotta sitten alkoi 500 vuoden viileämpi ja kosteampi ajanjakso, jolloin metsänraja perääntyi nykyistä etelämmäksi ja tuntureilla alemmaksi. Tähän viittaa myös se, että tutkimuksissamme ei löydetty senaikaisia männyn megafossiileita nykyiseltä metsänrajalta tai sen pohjoispuolelta.

Present
1000 cal. yr. BP (+0.55 °C)
3000 cal. yr. BP (+0.96 °C)
6000 cal. yr. BP (+2.55 °C)

Kuva 2.1.6. Subfossiilisten näytteiden löytöpaikkoihin perustuva arvio mäntymetsien laajuudesta ja sen pohjalta arvioidut heinäkuun keskilämpötilat viime vuosituhansien aikana (Kultti ym. 2006). Vaalea alue kuvaa
nykyistä männyn levinneisyysaluetta ja tummin alue mäntymetsien levinneisyyttä noin 6000 vuotta sitten.
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Ilmasto lämpeni kylmän jakson jälkeen asteittain. Seuraava lämpöhuippu saavutettiin keskiajan
lämpökaudeksi kutsutulla ajanjaksolla 900–1300, jolloin mänty levisi takaisin pohjoisen puuttomille alueille. Lämmin kausi päättyi pikku jääkautena tunnettuun viileään jaksoon (Holopainen
ym. 2009), joka kesti meillä 1900-luvun alkuun saakka. Ilmasto ei tuolloinkaan ollut kaiken aikaa
kylmä. Lämpimistä vuosikymmenistä kertovat nykyisellä metsänrajalla 1700-luvun puolivälin
jälkeen syntyneet puusukupolvet.
Metsänrajalla männyn lustoihin tallentuu sekä paikallisia että globaaleja ilmastosignaaleja. Näistä
ensiksi mainittuja aiheuttavat meri- ja ilmavirrat ja jälkimmäisiä auringon aktiivisuuden vaihtelut ja
tulivuorten purkaukset. Suuret purkaukset voivat olla vaikutukseltaan maailmanlaajuisia ja ne saattavat viilentää ilmastoa jopa puolen asteen verran muutamaksi vuodeksi (Wanner ym. 2008). Suurista
tulivuorten purkauksista jopa 86 % näkyy puiden vuosilustoissa tai jäätikkökerrostumissa (Salzer
ja Hughes 2007). Perussa vuonna 1600 purkautunut Huaynaputina kavensi mäntyjen vuosilustot
minimiinsä (Kuva 2.1.7) (Helama ym. 2002; Shumilov ym. 2011). Kreikan saaristossa vallinnut
minolainen kulttuuri tuhoutui Santorinin rajussa purkauksessa 1600-luvulla eaa. Purkauksen aiheuttama pölypilvi vaikutti dramaattisesti myös Lapin mäntyjen kasvuun (Kuva 2.1.8). Muita lustoista havaittavia esimerkkejä purkauksista ovat Pinatubo Filippiineillä 3550 eaa., Pelée Länsi-Intiassa
2440 eaa., Hekla Islannissa 950 eaa., Etna Italiassa 122 eaa., Rabaul Papua-Uusi-Guineassa 540 jaa.,
Hekla Islannissa 1104 jaa. ja Huaynaputina Perussa helmikuussa 1600 (Siebert ja Simkin 2002).
Pikku jääkauden syntyyn saattoi myötävaikuttaa vuosien 1275–1300 ja 1450–1482 aktiivinen tulivuoritoiminta, joka yhdessä auringon aktiivisuuden hiipumisen ja eräiden muiden tekijöiden kanssa
viilensi ilmastoa vuosikymmeniksi, mikä puolestaan vauhditti jäätiköitymistä ja ilmaston uuteen
toimintatilaan (pikku jääkausi) kytkeytymistä (Miller ym. 2012).

Kuva 2.1.7. Perussa vuonna
1600 purkautunut Huaynaputina-tulivuori pimensi tuhkallaan
Lapin taivaan niin, että männyn
lusto seuraavana vuonna jäi
vain noin puoleen normaalista.
Kuva Metla/Mauri Timonen.

Viimeisten tuhannen vuoden ilmasto puulustoista tulkittuna
Lapin männyn pitkä lustokalenteri tekee mahdolliseksi tutkia yksityiskohtaisesti viimeisimmän tuhannen vuoden ilmastollisia vaihteluita. Pitkäaikaisten ilmastonvaihteluiden analysointiin tarkoitetulla
RCS-menetelmällä lasketut tulokset osoittavat, että nykyisen ajanlaskumme lämpimin 250-vuotisjakso
vallitsi Lapissa vuosina 931–1180 ja kylmin vuosina 1601–1850 (Kuva 2.1.9, Helama ym. 2009b).
Lyhyempiä lämpökausia on ollut 1400-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. Vuoden 1000 tienoilla alkanut kolmatta sataa vuotta kestänyt lämmin jakso tunnetaan myös historian kirjoissa keskiajan lämpökautena. Se innosti grönlantilaiset ja islantilaiset viljelemään maata ja kasvattamaan karjaa sekä
englantilaiset tuottamaan viiniä ja kainuulaiset vehnää. Itä-Suomen mäntyjen puulustot sekä jokien,
järvien ja valtamerten pohjakerrostumat osoittavat, että lämpökausi oli myös poikkeuksellisen kuiva
eri puolilla maailmaa (Helama ja Lindholm 2003, Helama ym. 2009a). Perun rannikon normaalisti
tulvivat joet eivät tuolloin tulvineet lainkaan ja Afrikassa nykyisin varsin runsasvetiset järvet olivat
tuolloin täysin kuivuneita
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Keskiajan lämpökausi päättyi 1300-luvulla keskimääräistä vajaan asteen viileämpään pikku jääkauteen (Moore 1998). Grönlannin elinolosuhteet heikentyivät toistuvien katovuosien vuoksi.
Koska viikingit eivät kyenneet omaksumaan eskimoiden kalastus- ja hylkeenpyyntitaitoja, heidän
oli muutettava pois. Katovuodet tappoivat lopulta myös suuren osan Suomen kansasta nälkään ja
kulkutauteihin. Samanaikaisesti Hollannin kanaalit jäätyivät toistuvasti ja Lontoon kauppiaat järjestivät talvimarkkinoita Thames-joen jäällä 1800-luvun alkupuolelle saakka.
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Kuva 2.1.8. Holoseeni-ilmasto on vaihdellut satojen ja tuhansien vuosien aikaskaalassa parin asteen haarukassa (Dansgaard ym. 1969, Schönwiese 1995). Lämpimintä oli noin 7000–6000 vuotta sitten, jolloin myös
männyn metsänraja oli ylimmillään. Tämän päätrendin lisäksi lustot osoittavat lyhytaikaisempaa, vuosikymmenten ja vuosien välistä ilmaston vaihtelua. Metsänrajamännyn vuosilustoista Karasjoen lämpötilamallilla laskettu
heinäkuun keskilämpötilan poikkeama (valkoinen viiva, 30 vuoden tasoitus) on esimerkki vuosikymmenten
välisestä ilmaston vaihtelusta, joka on määrältään asteen luokkaa. Tasoituksessa näkyy myös aktiivisten tulivuorijaksojen vaikutus voimakkaina alaspäin suuntautuneina piikkeinä. Siniset nuolet viittaavat ajanjaksoihin,
jotka voidaan liittää tunnettuihin purkauksiin. Voimakkain Lapin männystä löytyvä viilenemispiikki yhdistetään
Santorinin tulivuoren pitkäkestoiseen purkautumiseen 1600-luvulla eaa. Kuva päivitetty 17.9.2012.
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Kuva 2.1.9. Männyn vuosilustoista arvioitu heinäkuun lämpötila vuosina 750–2000 Lapissa. Yläkuvan aikajaksot vuotuinen (harmaa), 25 vuoden (sininen) ja 75 vuoden (musta) tasoitettu keskiarvo. Alakuvan vaakajanat
kuvaavat lämpimimpiä ja viileimpiä 50-, 100- ja 250-vuotisjaksoja. Pystyjanat kuvaavat tulosten kaksinkertaista
keskivirhettä. Keskiajan lämpökausi ja pikku jääkausi on kuvattu laatikoilla (Helama ym. 2009b).

2.1.3

Pitkäaikaisten ilmaston muutosten syyt

Aurinko ja avaruusperäiset tekijät
Ilmaston pitkän aikavälin vaihtelut määräytyvät auringon säteilyn sekä maan akselin kallistelun, hyrrämäisen vaappumisen ja kiertoradassa tapahtuvien jaksollisten muutosten (Milanković 1941) yhteisvaikutuksen tuloksena. Vaikutukset näkyvät voimakkaimpina napojen läheisyydessä. Lapin metsänrajamännyn lustotiheysanalyysien perusteella on voitu todeta ilmaston viilenneen viimeisen parin
tuhannen vuoden aikana edellä mainituista syistä 0.31 ± 0.03 °C tuhatta vuotta kohti (Esper ym. 2012).
Auringon aktiivisuuden vaihtelu ja erityisesti sen syklinen vaihtelu ovat maapallon tärkeimpiä ilmastotekijöitä (Ogurtsov ym. 2005, Raspopov ym. 2008). Analyyseissä tulevat yleisimmin esiin
80–90 vuoden Gleissberg- ja noin 200 vuoden pituinen de Vries-sykli. Viimeksi mainittua sykliä
pidetään merkittävimpänä keskipitkän aikavälin ilmastonmuutosten aiheuttajana pikku jääkausien
muodostumiseen liittyvän kytkentänsä vuoksi (Raspopov ym. 2011). Auringon vaikutusmekanismeja Maan ilmastoon tutkitaan edelleen, koska kattavaa selitystä ja yksimielisyyttä ei ole toistaiseksi löydetty (Ogurtsov ym. 2011, Raspopov ym. 2004).
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Lapin metsänrajamännyllä on ollut merkittävä osuus auringon ja ilmaston välisten yhteyksien selvittämisessä. Pohtila (1980) havaitsi auringon aktiivisuuden ja Lapin männyn kasvun vaihteluiden
välillä selvän yhteyden. Merkittävin ja jopa edellä aikaansa oli hänen havaintonsa auringon aktiivisuutta kuvaavan auringonpilkkuluvun ja pilvisyyden välisestä riippuvuussuhteesta.
Runsas vuosikymmen myöhemmin venäläiset tutkijat onnistuivat selvittämään kosmisen säteilyn
yhteyden auringon aktiivisuuteen ja alailmakehän fysikaalisiin ominaisuuksiin (Pudovkin ja Veretenenko 1995). Maahan tulevaa kokonaissäteilyä säätelee heidän mukaansa auringon aktiivisuuteen
liittyvän aurinkotuulen ja kosmisen säteilyn välinen vuorovaikutussuhde. Mitä voimakkaampi on
aurinkotuuli, sitä pienempi on kosmisen säteilyn vaikutus maassa ja sitä vähemmän muodostuu
pilviä taivaalle. Tämä perustuu ajatukseen siitä, että kosmisen säteilyn varaamat hiukkaset toimivat
pilvisyyteen vaikuttavien vesipisaroiden tiivistymiskeskuksina. Svensmark ja Friis-Christiensen
(1997) vahvistivat kollegojensa tulokset.
Auringon aktiivisuuden vaihtelu ja sen vaikutus ilmaston vaihteluihin on määritettävissä puiden
vuosilustojen hiili-isotooppien suhteen perusteella lähes vuoden tarkkuudella. Auringon ollessa
aktiivisimmillaan, kosminen säteily ja radioaktiivisen hiili 14-isotoopin määrä ilmakehässä ja puiden vuosilustoissa on alhaisimmillaan. Solanki ym. (2004) on rekonstruoinut auringon pilkkujen
määrän puulustoista viimeisten 11000 vuoden ajalle.
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Kuva 2.1.10. Auringon aktiivisuus ja Lapin ilmasto ovat vaihdellet samaan tahtiin viimeiset 7500 vuotta (Helama ym. 2010). Auringon suora säteily vaikuttaa viiveettömästi (A) ja merivesien lämpenemisen/viilenemisen
kautta 70 vuoden viiveellä (B).
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Lapin pitkästä mäntykronologiasta johdettu kesälämpötilojen vertaaminen auringon aktiivisuuden
vaihteluihin on tehnyt ensi kertaa mahdolliseksi aktiivisuussyklien ilmastovaikutusten analysoinnin vuoden tai muutaman vuoden tarkkuudella. Helama ym. (2010) mukaan auringon aktiivisuus
ja Lapin ilmasto ovat vaihdelleet samaan tahtiin viimeiset 7500 vuotta (Kuva 2.1.10a). Auringon
aktiivisuus selittää keskiajan lämpökauden, pikku jääkauden ja 1900-luvun alkupuolen lämpenemisen varsin tarkkaan (R= 0,80). Viimeiset 2000 vuotta auringon vaikutus ilmastoon näkyy usean
vuosikymmenen viiveellä (Kuva 2.1.10b).
Termohaliinikierto
Merten vaikutus ilmaston muutoksiin on monivivahteinen, voimakas ja osin tuntematon. Huomattava osa maapallon tuliperäisestä toiminnasta tapahtuu valtamerten pohjassa. Meriveden lämpötilaerot ja suolapitoisuuden vaihtelut saavat aikaan kylmiä ja lämpimiä merivirtoja ja tuulia, jotka
siirtävät maapallolle tulevaa auringon lämpöä ja haihtuvaa kosteutta paikasta toiseen. Suomen ja
koko Fennoskandian sijainti kostean Atlantin valtameren ja kuivemman Euraasian vaihettumavyöhykkeellä tekee ilmastomme vaihtelusta erityisen vaikeasti ennustettavan.
Meriveden suolapitoisuuden vaihtelusta aiheutuvan termohaliinikierron (Golf-virran) voimistuminen
aikaskaaloilla 50–250 vuotta on tuonut Lappiin lämpimiä kesiä. Tämä on selvinnyt, kun on vertailtu
merivirran voimakkuutta kuvaavien Atlantin pohjasedimenttien hienoaineskoostumusta ja Lapin
puulustoista ennustettua heinäkuun keskilämpötilaa keskenään (Kuva 2.1.11). Termohaliinikierron
heikentyessä kesät ovat olleet keskimääräistä viileämpiä vuosikymmenien tai jopa vuosisatojen ajan.
Metsänrajamännyn kasvusta johdettu kesä-heinäkuun keskilämpötila korreloi sekä viiveettömästi
että 50–80 vuoden viiveellä auringon aktiivisuusvaihteluiden kanssa (Helama ym. 2010). Ensiksi
mainittu aiheutuu auringon välittömästä vaikutuksesta paikallisilmastoon. Jälkimmäinen voi selittyä merivesien hitaalla vuosikymmeniä kestävällä lämpenemisellä ja viilenemisellä.
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Kuva 2.1.11. Atlantin sedimenttien hienoaineskoostumuksen (oikea pystyakseli, yhtenäinen viiva) vertailu
Lapin puulustokronologian pohjalta ennustettuun heinäkuun lämpötilaan (vasen pystyakseli, vaakaviivat)
(Helama ym. 2009b). Sedimenttien ikä määritetty radiohiilimenetelmällä, vuosi 0 =1950.
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Auringon aktiivisuus oli poikkeuksellisen korkealla 60 vuoden ajan 1940-luvulta 2000-luvun alkuun saakka. Tutkimuksissamme havaitun viiveen perusteella on varsin mahdollista, että merivesiin 1900-luvulla varastoinut lämpö lämmittää ilmakehää lähivuosikymmeninä, vaikka auringon
aktiivisuus onkin tasaantunut ja jopa kääntynyt laskuun. Tämä tulisi ottaa huomioon ilmastomalleissa ja niiden tulosten tulkinnassa.
Ilmaston syklisyys
Tämän päivän ilmastonmuutostutkimuksen kiinnostavimmat kysymykset ovat muutostrendit ja
jaksolliset vaihtelut (syklisyys). Syklisyyttä tutkitaan spektrianalyysin menetelmiin kuuluvilla
Fourier- ja aallokemuunnoksilla. Fourier-muunnokset ovat matemaattisia malleja, joilla voidaan
kuvata koko tarkasteltavan ajanjakson samanlaisena kertautuvaa aaltoliikettä. Menetelmä toimii
hyvin syklien pituuden pysyessä muuttumattomana. Aikasarjoissa esiintyvät syklit voidaan havainnollistaa myös graafeina Fourier-analyysista johdetulla ns. FFT-tasoituksella (Fast Fourier
Transform). Aallokemuunnokset ovat digitaalisen signaalinkäsittelyn uusimpiin menetelmiin kuuluva monipuolinen ja joustava Fourier-analyysin muoto. Niiden avulla on mahdollista paljastaa
kaikentaajuisia syklejä vaihtelevan pituisissa aikaikkunoissa (Graps 1995).
Aallokeanalyysin mukaan Lapin yli 7600-vuotisessa lustosarjassa on vuosituhannesta toiseen esiintyvää säännönmukaista 16–128 vuoden sykleissä tapahtuvaa vaihtelua. Fourier-analyysi paljastaa
lustosarjasta useita 16–96 vuoden pituisia syklejä, joista vahvimpana esiintyy noin 80 vuoden pituinen sykli (Kuva 2.1.12). Sama sykli näkyy myös Sodankylän, Karesuvannon ja Karigasniemen
yli 100-vuotisten ilmastomittausten kesälämpötiloissa.
Sirén (1961) havaitsi syklejä koskevissa tutkimuksissaan puiden syntyneen metsänrajalla pääasiassa suotuisten ilmastovaiheiden aikana, esimerkiksi 1650-, 1750-, 1850-, 1920- ja 1960-luvuilla.
Sama havaittiin myös Metlan 1911-vuotisessa lustokronologiassa (Mielikäinen ym. 1998). Metsänrajamänniköiden uudistuminen vain pidempien lämpöjaksojen vallitessa perustuu siihen, että
mänty tarvitsee lämpöä useiden vuosien ajan uudistuakseen ja parinkymmenen vuoden verran vakiintuakseen. Ilmaston syklisyys on täten tärkeä tekijä metsänrajan määräytymisessä.
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Kuva 2.1.12. Lapin metsänrajamännyn vuosilustoindeksistä johdettu kesä-heinäkuun keskilämpötilan vaihtelut
(50 vuoden FFT-tasoitus, syklin pituus noin 85 v).
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2.1.4

Onko Suomen ilmasto muuttunut 1900-luvulla?

Kasvutrenditutkimuksia
Lähes 50 tutkijaa 12 Euroopan maasta osallistui Metlan aloitteesta 1990-luvun alussa käynnistettyyn tutkimukseen, jonka pääkysymys kuului: “Osoittavatko puut ja metsät eri puolilla Eurooppaa kasvun muutoksia, joita ei voida selittää metsien hoidolla tai metsien rakenteen muutoksilla?”
Tutkimusaineistot koostuivat pitkäaikaisista metsänkasvatuskokeista, valtakunnallisista metsäninventoinneista ja luonnonsuojelualueiden vanhoista, metsänhoidolta rauhassa kasvaneista puista.
Vuonna 1996 päättyneen nelivuotisen tutkimushankkeen tulokset (Kuva 2.1.13) olivat selkeät. Keski- ja Etelä-Euroopassa puiden kasvu oli lisääntynyt kiihtyvästi koko 1900-luvun ajan (Spiecker ym.
1996). Pohjoismaissa ja Venäjän Karjalassa metsät eivät osoittaneet minkään suuntaista trendiä, vaan
puut kasvoivat kuten samanikäiset puut sata vuotta aiemmin. Keski-Euroopan metsien kasvun kiihtymisen pääsyyksi arvioitiin maataloudesta ja liikenteestä tuleva typpilaskeuma, joka oli 5–10-kertainen
Fennoskandian laskeumiin verrattuna. Keski-Euroopan vuotuinen typpilaskeuma, 25–50 kg/ha ylittää
suuruusluokaltaan käytännön metsänlannoituksessa käytetyn annoksen (150 kg/ha 6–8 vuoden välein).
Kasvun kiihtymiseen on typpilaskeuman lisäksi saattanut vaikuttaa aikoinaan eläinten kuivikkeina
käytettyjen karikkeiden jättäminen metsään. Joillakin alueilla Sveitsin ja Ranskan vuoristoissa sateisuuden ja lämpötilojen muutoksilla arvioitiin olleen vaikutusta kasvun lisääntymiseen 1900-luvun
jälkipuolella. Keski-Euroopan kuusten kasvussa näkyi myös selviä merkkejä metsätuhokeskustelun
kohteena olleista kuivista vuosista 1970-luvun loppupuolella.
Mahdollisen ilmastonmuutoksen etenemisen selvittämiseksi tutkimus toistettiin Metlan MIL-ohjelmassa vuosina 2007–2008. Tutkimuksen noin 1 000 kairauskoepuun aineisto kerättiin PohjoisSuomen kuivilta ja kuivahkoilta kankailta (45 metsikköä) ja Etelä-Suomen luonnonsuojelualueilta (24 metsikköä). Alustavien analyysien mukaan Suomen puiden kasvussa ei edelleenkään näy
ilmastosta tai muista ympäristön muutoksista aiheutuvaa trendiä (Kuva 2.1.14).
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Kuva 2.1.13. Euroopan metsien kasvutrenditutkimus ei osoita Suomessa ympäristön muutoksista aiheutuvia
kasvunmuutoksia (Mielikäinen ja Timonen 1996b).
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Kuva 2.1.14. MIL –ohjelman kasvutrenditutkimuksen tuloksissa ei näy viime vuosikymmeninä trendinomaista muutosta. Mallit on laskettu trendien paljastamiseen soveltuvan Arstan-ohjelmiston RCS- mallinnuksella
(Cook 1985).

Suomen metsien kasvun lisääntymisen syyt
Luonnonmetsissä kasvavien puiden muuttumattomasta kasvusta huolimatta Suomen metsien kokonaiskasvu on lisääntynyt viimeisten 40 vuoden aikana lähes kaksinkertaiseksi (Kuva 2.1.15).
Nykyinen vuosikasvu, noin 104 miljoonaa m3 ylittää vastaavan kokonaispoistuman (hakkuut, latvahukkapuu, luonnonpoistuma) yli 30 miljoonalla kuutiometrillä. Syynä kasvun lisääntymiseen
ei edellisen perusteella ole ilmastonmuutos eikä mikään muukaan luontainen tekijä, vaan metsien
hoito ja hoidon aiheuttamat metsien rakenteelliset muutokset.
Selkein kasvua lisännyt tekijä on ollut soiden ojitus. Viiden miljoonan suohehtaarin ojittaminen
on lisännyt vuotuista kasvua yli 10 miljoonaa m3. Huomattava merkitys on myös metsien tihentymisellä ja puuston ikärakenteen muutoksilla (metsien nuortumisella).
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Kuva 2.1.15. Suomen metsien kasvu ja poistuma 1953–2010 (Metsätilastollinen vuosikirja 2011).
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Fenologiset havainnot ja puiden kasvun alkaminen
Fenologia tutkii biologisten ilmiöiden vuodenaikaista ja vuosittaista vaihtelua ja ympäristötekijöiden
(ilmaston) vaikutusta siihen. Kevään eteneminen luonnossa on sidoksissa lämpötilaan, mikä tekee
mahdolliseksi tarkastella mennyttä ilmastoa fenologisista aikasarjoista (Holopainen ym. 2006).
Suomen Tiedeseura aloitti vuoden kiertokulkuun liittyvien fenologisten tapahtumien seurannan
vuonna 1846. Fenologiset havainnot (lehtien puhkeaminen, jäiden lähtö, kukkiminen) osoittavat
keväiden aikaistuneen 1800-luvulta (Holopainen ym. 2006, 2009; Linkosalo ym. 2009). Viimeisimpien seurantojen mukaan männyn silmujen puhkeaminen on aikaistunut 8–10 päivällä 1960-luvulta
2000-luvulle. Puiden paksuuskasvun alkaminen ei ole päivittäisten seurantojen mukaan aikaistunut
merkittävästi. Tornionjoen jäidenlähtö, jota on seurattu vuodesta 1693 alkaen, on aikaistunut noin
kaksi viikkoa kolmensadan vuoden aikana. Muutos on pääosin selitettävissä muutoksella pikku
jääkauden tasosta, sillä viimeisen sadan vuoden aikana aikaistumista ei ole tapahtunut.
Keväiden aikaistumisen ohella metsät ovat aluskasvillisuuden perusteella arvioiden tuoreutuneet
erityisesti Lapissa (Mattila 2006). Tuoreutumisen syynä voivat olla hakkuiden aiheuttamat metsien rakenteen ja valoilmaston muutokset, jotka ovat vaikuttaneet metsätyypittelyssä käytettyyn
aluskasvillisuuteen. Muita syitä tuoreutumiseen saattavat olla typpilaskeuma ja maaperän biologisen aktiivisuuden paraneminen pikku jääkautta seuranneen lämpimämmän 1900-luvun aikana.

2.1.5

Ilmastoennusteet

Ilmaston vaihtelut 1900-luvulla
Suomen ja koko pohjoisen pallonpuoliskon ilmastokehityksen vertailu auttaa arvioimaan vuosilustoihin perustuvan ilmastotiedon yleistettävyyttä. Ilmatieteen laitoksen säätilastojen mukaan vuoden
keskilämpötilan vaihtelu on Lapissa suurempaa kuin Etelä-Suomessa ja se kasvaa pohjoiseen päin
mentäessä (Kuva 2.1.16). Pikku jääkauden päätyttyä 1900-luvun alussa ilmasto lämpeni nopeasti
1940-luvulle. Sitä seurannut viileneminen johti Lapissa huomattaviin metsien uudistamisongelmiin
osittain ilmastoon sopeutumattomien, liian eteläisten siemen- ja taimialkuperien vuoksi.
Viileää vaihetta seurannut lämpeneminen palautti lämpötilat 1930-luvun tasolle 2000-luvun alkuun
mennessä. Viime vuosina Pohjois-Suomen ilmasto on jälleen viilennyt. Koko pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilan kehitys näyttää jatkuneen nousujohteisena, joskin lämpeneminen on viime
vuosina hidastunut.
Metsänrajamäntyjen vuosilustot antavat myös pohjaa arvioida 1900-luvun lämpenemisen ja
lämpövaihteluiden ainutlaatuisuutta. Mittausten mukaan vuoden keskilämpö on kohonnut
1800-luvun lopulta nykypäivään noin 0,7 astetta. Puuaineen tiheyteen perustuvan tuoreen tutkimuksen mukaan (Esper ym. 2012) Rooman lämpökausi (200 eaa. – 400 jaa.) ja keskiajan lämpökausi (900–1300 jaa.) olivat lämpimämpiä kuin 1900-luku. Ajanlaskumme ensimmäinen vuosisata
oli Lapissa 0,6 °C lämpimämpi kuin aikaväli 1951–1980, ja yli asteen lämpimämpi kuin viileänä
tunnettu 1300-luku. Lämpimin 30-vuotiskausi sattui vuosiin 21–50 jaa. (+1,1 °C) ja kylmin vuosiin 1451–1480 (-1,2 °C). Näiden tulosten perusteella arvioituna 1900-luvun lämpötilamuutokset
eivät ole mitenkään poikkeuksellisia.
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Kuva 2.1.16. Pohjois- ja Etelä-Suomen sekä pohjoisen pallonpuoliskon vuotuisen (ylempi kuva) ja kesä-heinäkuun (alempi kuva) lämpötilapoikkeamat kunkin lämpötilasarjan keskiarvosta viiden vuoden FFT-tasoituksena.
(Ilmatieteen laitos ja Climate Research Unit (CRU)). http://www.cru.uea.ac.uk/fi/data

Vaihtoehtoisia ilmastoennusteita
Puulustojen tiheyteen perustuvien ilmastomallien mukaan (Büntgen ym. 2011) kesät olivat pikku
jääkauden kylmimmässä vaiheessa 1600-luvulla noin 2 astetta viileämpiä verrattuna viimeisten 2000 vuoden keskiarvoon (Kuva 2.1.17). Myös 1900-luvun alun viileys sekä 1700-luvun
puolivälin, 1930-luvun ja 2000-luvun alun lämpöjaksot ovat jättäneet jälkensä Lapin mäntyjen
puuaineen tiheyteen.
Ilmaston syklisyys antaa mahdollisuuden arvioida ilmaston tulevaa luontaista vaihtelua myös
puulustojen pohjalta. Timosen ym. (2010) alustava ilmastoennuste jaksolle 2010–2100 perustuu
1500-luvulta säännöllisesti 60–95 vuoden jaksoissa vaihdelleen sarjan ekstrapolointiin. Se on samansuuntainen Sirenin (1961) puulustoihin ja Abdussamatovin (2009) aurinkosykleihin perustuvien ennusteiden kanssa. Timosen ym. (2010) ja Abdussamatovin (2009) ennusteet viittaavat 1–2
asteen viilenemiseen noin vuoteen 2060 mennessä. Viileneminen viittaa ankarimmillaan siirtymistä
pikku jääkauden tyyppiseen kylmään jaksoon. On syytä korostaa, että ennuste perustuu vuosien ja
vuosikymmenten väliseen luontaiseen ilmastonvaihteluun ilman ihmisen mahdollista vaikutusta.
Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) neljännen arviointiraportin (Le Treut ym. 2007) mukaan maapallon ilmaston lämpenemisen päätekijä on ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu.
Paneelin tekemät ennusteet perustuvat tietokonemalleihin, jotka pyrkivät jäljittelemään luonnon
fysikaalisia prosesseja. Mallit on sovitettu menneiden vuosikymmenten ilmaston vaihteluihin ja
ilmakehän mitattuun hiilidioksidipitoisuuteen. ACCLIM –hankkeessa Suomea koskevien ennusteiden mukaan Lapin kesänaikainen lämpötila nousee kuluvan vuosisadan loppuun mennessä
1–5 ºC verrattuna jakson 1971–2000 tilanteeseen (Jylhä ym. 2009).
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Kuva 2.1.17. Lapin metsänrajamännyn puuaineen tiheyden pohjalta lasketussa kesä-elokuun keskilämpötilassa (Büntgen ym. 2011) näkyy pikku jääkauden viileys (sininen väritys) ja 1930-luvun lämpimyys (punainen
väritys). Ilmasto voi kehittyä seuraavan sadan vuoden aikana seuraavasti: A) Ilmatieteen laitoksen ACCLIM
–hankkeessa Pohjois-Suomelle laaditun ennusteen mukaisesti (punainen viiva); B) puun kasvun syklisen
vaihtelun mukaisesti (sininen viiva) ja C) Auringon aktiivisuuden mukaan (vihreä pistekatkoviiva). Kaikki
tulevaisuuskuvat ovat viitteellisesti suuntaa antavia. Kuva päivitetty 17.9.2012.

2.1.6

Johtopäätökset

Lapin männyn yli 7600-vuotinen lustokronologia on koko maailman pisimpiä havupuuaikasarjoja.
Tuhannet nykyisestä Metsä-Lapista ja puuttoman Tunturi-Lapin järvistä löytyneet megafossiilit kertovat lukuisista lämpö- ja kylmäkausista. Puiden löytöpaikan perusteella arvioiden Lapin kesät olivat
6000 vuotta sitten runsaat 2,5 astetta nykyistä lämpimämpiä. Lustoanalyysit viittaavat historian kirjoista tutun, tuhannen vuoden takaisen keskiajan lämpökauden olleen yhtä lämmin tai lämpimämpi
kuin 1930-luku. Itä-Suomen mäntykronologia ja eri puolilta maailmaa kerätyt muut tiedot osoittavat
keskiajan lämpökauden olleen maailmanlaajuisesti myös poikkeuksellisen kuiva (Helama ym. 2009a).
Keskiajan lämpökautta seurasi pikku jääkautena tunnettu viileämpi jakso, joka päättyi Suomessa
vasta sata vuotta sitten. Se oli poikkeuksellisen kylmä koko Pohjois-Euroopassa. Pikku jääkauden
kylmin vaihe osui 1400-luvun jälkipuoliskolle, jolloin lämpötila oli kolmenkymmenen vuoden
keskiarvona puolitoista astetta alhaisempi kuin 1900-luvun alkupuoliskolla. Ainakin osa 1930-luvulla kulminoituneesta lämpenemisestä on ollut normaalia ilmaston vaihtelua.
Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu on keskittynyt maapallon keskilämpötilan muutokseen
ja ihmisen osuuteen sen aiheuttajana. Olipa muutoksen syy mikä tahansa, sopeutumisen kannalta
tärkeintä olisi ennakoida maapallon keskiarvon sijaan paikallisilmastojen todennäköisiä muutoksia.
Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin pohjautuvien ilmastoennusteiden heikkoutena on
auringon ja merten syklisten pitkäaikaisvaikutusten puutteellinen käsittely ja mallien hyvyyden
arviointiin käytetyn ajanjakson lyhyys. Jaksollisten vaihteluiden huomiotta jättäminen voi johtaa
puutteellisiin tulkintoihin. On mahdollista, että 1850-, 1930- ja 1990-luvuilla alkaneet lämpenemiset sekä niiden väliin sattuneet viilenemiset ovat pääosin ilmaston luontaista vaihtelua.
Luontaista ilmastohistoriaa koskevan katsauksemme pääsanoma on, ettei muutaman vuosikymmenen tai viimeisen vuosisadan ilmastokehitys anna riittävää kuvaa paikallisilmastomme tule49
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vasta suunnasta tai muutoksen suuruudesta. Merellisen Atlantin ja mantereisen Siperian vaihettumavyöhykkeellä sijaitsevassa Suomessa on uhkarohkeaa tehdä metsänhoitoa koskevia päätöksiä
yksinomaan lämpenevän ilmaston pohjalta. Tulevaisuuden luontaiset ilmaston vaihtelut tulevat
todennäköisesti tapahtumaan osin samoilla aikajänteillä kuin menneisyydessäkin. Puulustojen paljastamilla kahden asteen lämpötilan muutoksilla vuosisatojen välillä on historiatiedon perusteella
arvioiden dramaattisia vaikutuksia ihmisyhteisöihin erityisesti asutuksen äärirajoilla.
Pohjoisen pallonpuoliskon ilmaston pitkän ajan luontainen pääsuunta on ollut Milankovićin (1941)
teorian mukainen vähittäinen viileneminen noin 0,3 oC vuosituhannessa kohti seuraavaa jääkautta.
Maapallon akselikulman ja kiertoradan vaihteluiden aiheuttaman tasaisen kylmenemisen ohella
ilmastoa ovat säädelleet vuosikymmenten ja vuosisatojen aikaskaalassa tapahtuneet auringon aktiivisuuden ja merivirtojen vaihtelut. Suomen ja koko Fennoskandian paikallisilmaston ratkaisevia
tekijöitä ovat tulevaisuudessakin Atlantin valtameri ja sen aikaansaamat tuulet. Se, missä määrin
ihminen voi näihin luonnon trendeihin ja vaihteluihin vaikuttaa ja kuinka muutoksiin sopeudutaan,
vaatii vielä paljon monitieteistä tutkimusta.
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