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Sää vai ilmasto?

• SÄÄ
– Sää on ilmakehän 

hetkellinen tila jollakin 
alueella (Helsingin sää, 
Etelä-Suomen sää, jne.)

– Maapallon sää??
– Voidaan ennustaa 

korkeintaan viikon, parin 
päähän

– Oppi säästä: 
meteorologia

• ILMASTO
– Ilmasto on sääilmiöiden 

pitkän aikavälin 
keskiarvo jollakin 
alueella (Helsingin ilmasto, 
Etelä-Suomen ilmasto, jne.)

– Maapallon ilmasto??
– Ilmastojakso: 30 vuotta
– Standardi-ilmastojaksot 

(…, 1931-60, 1961-90, 1991-
2020,…)

– Oppi ilmastosta: 
klimatologia

– Millainen sää? Katso 
taivaalle!

– Millainen ilmasto? Katso 
maahan! (kasvillisuus, 
maanpinnan laatu ja 
muodot,…)



Viimeisten 30 vrk:n sää

www.fmi.fi



Suomen ilmasto
- vuoden keskilämpötila

- vuosisadanta

tammimetsiä

tunturikoivikkoa

Lähde: Ilmatieteen laitos



Ilmastonvaihtelu vs. ilmastonmuutos

• Ilmastonvaihtelulla tarkoitetaan tyypillisesti esim. vuosien välisiä 

eroja sääolosuhteissa

Esim.

luminen/

sateinen/

lämmin /

kylmä tammikuu
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Heinäkuu 2017

Lähde: Ilmatieteen laitos

ILMASTONVAIHTELUA



• Maapallon ilmasto; 
Köppenin luokitus
- lämpötila
- sadanta



GLOBAALI ALUEELLINEN ILMASTONVAIHTELU 2016

Ilman keskilämpötila 2016 kahden metrin korkeudella suhteessa vuosien 1981-2010 keskiarvoon

Lähteet: Copernicus Climate Change Service, ECMWF
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Lähde: ilmatieteen laitos (Ilmastokatsaus 1/2017)

• Ilmastonmuutoksella

tarkoitetaan 

vuosikymmenien 

kuluessa havaittuja 

eroja ilmastossa

• Joskus 

’ilmastonmuutoksella’ 

viitataan nimenomaan 

ihmisen 

aikaansaamaan 

muutokseen

Suomen vuosikeskilämpötila1847-2016



Globaali lämpötilanvaihtelu ja -muutos 1880-2016

Data sources: before 1979 Copernicus Climate Change Service, ECMWF; after 1979 the UK Met Office Hadley Centre, NASA & NOAA



Havaittu muutos maapallon keskilämpötilassa 1901-2012

°C                 

IPCC AR5



Planeetan turvarajat
- milloin astu(i)mme kynnyksen yli?

Steffen et al 2011.
Phil. Trans. Soc. A 369, 842-867

kynnys     

planeetan 
turvaraja     

turvallinen 
alue

epävarmuus-
vyöhyke

vaikuttava muuttuja (esim. CO2-pitoisuus)
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Epävarmuusraja ylittynyt (suuri riski)            

Epävarmuusvyöhykkeellä (kasvava riski)     

Rajan alapuolella (ei riskiä)

Raja määrittämättä

Toiminnallinen monimuotoisuus

Fosfori

Biogeokemialliset virrat

Suolattoman veden käyttö

Maanpeitteen muutos

Biosfäärin eheys

Ilmastonmuutos

Vierasaineet

Stratosfäärin otsonikato

Ilmakehän aerosolimäärän kasvu

Merien happamoituminen

Geneettinen 

monimuotoisuus

Typpi

Planeettamme

yhdeksän rajaa
- muutos vuodesta 1950

Lähde: Steffen et al. 2015, Science



IPCC AR5



Entä ilmastonmuutoksen vaikutukset
kulttuureihin ja kulttuuriympäristöihin?

Valokuva: Tove Utsi



Viimeisin jäätiköitymissykli ja valittuja tapahtumia ihmiskunnan historiassa

Rockström et al. 2009, Ecology and Society 14



400 ppm
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Pari esimerkkiä Suomesta
• Porotalous, laitumet ja ilmastonmuutos • Ilmastonmuutos ja tulvat



Lämpenevä 
ilmasto

Pensoittuminen ja 
puiden kasvu 

tundran (paljakan) 
kutistuminen

Tummempi maanpinta
 Pienempi 

heijastuskyky (albedo)

Enemmän 
auringon-
säteilyä 
imeytyy

Ilmaston 
”pahan 
kierre”

+



Nykypäivä 2050 2070
RCP 4.5 RCP 4.5

Alueet < 10 °C vuonna 2070

Kesäajan (kesä-heinä-elokuu) lämpötila
kohoaa niin paljon, että metsänkasvu
mahdollistuu kaikkialla
Fennoskandiassa

<5.0

5.0-10.0

10.0-12.0

12.0-14.0

>14.0

°C

Lämpötila-aineisto WorldClim-tietokannasta (hilakoko 2.5 
kaariminuuttia; eli noin 5 km x 2.5 km)

Nykypäivä = jakso 1950 - 2000

Tulevaisuuden lämpötilat perustuvat 17 globaaliin 
kiertomalliin (GCM; CMIP5)



Enemmän kaivoksia, 
matkailua, metsätaloutta 

enemmän teitä, voimalinjoja 
jne.

Porotalous ja 
saamelais-
kulttuuri 
uhattuina

Maankäyttö-
paineiden 

”pahan kierre”

Laitumet pirstoutuvat, 
poromiehet menettävät 
oikeuksiaan, uusia sosio-
ekonomisia haasteita

Maankäyttöoikeudet perustuvat 
nopeaan hyödyn tavoitteluun; 
paikallisia toimijoita ei oteta 
mukaan päätöksentekoon tai 
suunnitteluun



Porot ovat ’bioengineering’-
työkalu; ne hidastavat 

tundran/paljakan katoamista 
ja ilmastonmuutosta

Porotalous nähdään 
arvokkaana ja tärkeänä 
elinkeinona

Mahdollisuus 
hyvän 

kierteeseen

Porotaloudella on suurempi 
merkitys kuin pelkkä 
lihantuotanto

Porolaidunnus estää/hidastaa 
pusikoitumista

Niin porotalouselinkeino 
kuin itse 
saamelaiskulttuuri 
voivat sopeutua 
paremmin muutoksiin



Suomen tulvariskialueet





Kiitos mielenkiinnosta!

Merenkurkun maailmanperintöaluetta – maankohoaminen vs. merenpinnan kohoaminen


