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Ilmastomalli
Numeerinen kuvaus ilmastojärjestelmästä, 
sen komponenteista, eri osien välisistä 
kytkennöistä, sekä ulkoisista pakotteista.



  

Mitä uusimmat ilmastomallit kertovat?









Perustutkimus
Metsän hiilensidonta, metsien 
hoitomenetelmien vaikutus, 

veden kiertokulku, ...

Ilmastomallinnus
Metsien ilmastovaikutusten 

kokonaisvaltainen 
hahmottaminen

Ilmastoskenaariot
Ratkaisut osana tulevaisuuden 

toimia

Esimerkki: miten 
tutkimuskenttä 
tukee metsien 
hiilensidontaan 
liittyviä tarpeita?

Ilmastopolitiikka
Tietoon perustuva 

päätöksenteko













  

Mitä yksittäisellä havaintoasemalla 
mitataan?

Esimerkkinä Lettosuon havaintoasema 
Tammelassa.

➔ Meteorologiset perussuureet
➔ Kasvihuonekaasujen vaihdanta 

ekosysteemin ja ilmakehän välillä 
(hiilidioksidi, metaani, …)

➔ Kaasujen vaihdannan muutokset eri 
olosuhteissa (harvennushakkuu, 
avohakkuu, soiden ojitus, ...)



IPCC
• Perustettu 1988

• Kokoaa ja arvioitu tutkimustietoa päätöksentekijöitä varten

• ”policy relevant, but policy neutral”

• Laajat arviointiraportit noin 7 vuoden välein

• Arviointisyklin aikana erikoisraportteja rajatuista teemoista

– Lokakuu 2018: Global warming of 1.5

– Elokuu 2019: Special report on Climate Change and 
Land

– Syyskuu 2019: Special report on the Ocean and 
Cryosphere in a Changing Climate

• Kuudes arviointiraportti julkaistaan: 2021–2022



  

Mihin yksittäinen ihminen voi vaikuttaa 
ilmastonmuutoksessa?



  



  



  



  



  



  

Räisänen, 2009

Ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos
Pieni muutos keskiarvossa → suhteellisen suuri muutos ääripäässä 

(ääripakkaset, helteet, rankkasateet) 



  

Äärisääilmiöt maailmalla
● Muuttuva ilmasto vaikuttaa äärisääilmiöiden esiintyvyyteen, voimakkuuteen, alueelliseen 

jakaumaan, kestoon ja ajankohtaan, ja voi johtaa ennennäkemättömiin ääri-ilmiöihin
● Mallit ennustavat äärihelteiden voimakasta lämpenemistä vuosisadan loppuun mennessä
● On todennäköistä, että rankkasateiden esiintyvyys tai rankkasateiden osuus koko 

sademäärästä kasvaa vuosisadan loppuun mennessä monilla alueilla
– Suurella todennäköisyydellä rankkasateet myös lisäävät maanvyörymien mahdollisuutta tietyillä alueilla

● On erittäin todennäköistä että merenpinnan nousu johtaa nouseviin trendeihin äärimmäisissä 
vedenkorkeuksissa rannikkoalueilla

● Ennustetut sademäärät ennakoivat mahdollisia muutoksia tulvissa, mutta esim. jokien 
tulvimisten ennusteisiin on vielä vaikea luottaa

● On melko todennäköistä että kuivuudet voimistuvat tällä vuosisadalla tietyillä alueilla, 
johtuen vähenevästä sateisuudesta ja/tai lisääntyneestä haihtumisesta

● Helleaallot sekä jäätiköiden ja ikiroudan sulaminen vaikuttavat erittäin todennäköisesti 
vuoristoalueiden ääri-ilmiöihin, kuten jäätikköjärvien aiheuttamiin tulviin

Lähde: IPCC 2013 



  

Vaikutukset Suomessa



  

 Lämpötila nousee 
seuraavat pari 
vuosikymmentä joka 
tapauksessa

 Sen jälkeen muutoksen 
suunnan määrää 
päästökehitys

 Lämpeneminen hieman 
voimakkaampaa 
uusimman 
mallisukupolven mukaan

 Muutos on suurin talvella
 Keskilämpötilojen ohella 

myös korkeimmat 
havaitut lämpötilat 
kohoavat

Lämpötila

“Vanhat mallit”

“Uudet mallit”



  

 Pilvisyys ja sadanta 
lisääntyy etenkin 
talvella

 Talvella vähemmän 
aurinkoa ja 
harmaammat ja 
pimeämmät talvet

Pilvisyys ja aurinko



  

 Sateet lisääntyvät, 
etenkin talvella

 Kesällä 
keskimääräinen 
sadanta ei muutu 
huomattavasti, 
mutta rankimmat 
sateet voimistuvat

Sateisuus

“Vanhat mallit”

“Uudet mallit”



  

Jokaisessa hilaruudussa 
ratkaistaan fysiikan, kemia, 
biologian ym. perusyhtälöitä



  



  


