
ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS AURINGONSÄTEILYN
MÄÄRÄÄN — ENNUSTE VUOTEEN 2099

ACCLIM-hankkeen 2. osahankkeessa (T2) laskettiin maailmanlaajuisten ilmastomallien
tulosten perusteella, miten paljon Suomessa saadaan tulevaisuudessa auringonsäteilyä eri
vuodenaikoina. Laskelmat on tehty vuonna 2009 touko-syyskuussa, pohjatyötä kyllä jo
aikaisemminkin. Vastuuhenkilö: Kimmo Ruosteenoja, Ilmatieteen laitos.

1 MALLIEN AURINGONSÄTEILYTIEDOT

Tässä tutkimuksessa auringonsäteilyn määrää kuvaava suure on ns. globaalisäteily, johon
on laskettu mukaan niin auringosta tuleva suora säteily kuin hajasäteilykin. Aurinkoisella
säällä suoraa säteilyä tulee enemmän kuin hajasäteilyä, kun taas paksun pilven peittäessä
taivaan saadaan yksinomaan hajasäteilyä. Globaalisäteily kertoo suoraan, kuinka paljon
auringon säteilystä saadaan energiaa pinta-alayksikköä kohti, ja suureen yksikkö on tässä
esityksessä MJ/m2 kuukaudessa.

Auringonsätelyn muutostietoja oli periaatteessa saatavilla kaikista niistä 19 mallista, joit-
ten pohjalta hankkeessa on aiemmin laadittu mm. Suomea koskevia sademäärä- ja läm-

Kuva 1. Mallien simuloiman auringonsäteilyn määrän vertailu havaintoihin. Punaiset neliöt: havait-
tu saapuvan auringonsäteilyn määrä Jokioisissa (60.8◦N, 23.5◦E) vuoden eri kuukausina (1=tammi-
kuu, 2=helmikuu, jne.); jakson 1971-2000 keskiarvo, yksikkönä megajoulea/m2 kuukaudessa. Musta
käyrä esittää säteilyn määrän vastaavassa hilaruudussa 18 mallin tulosten keskiarvona, ja käyrää
ympäröivä harmaalla varjostettu alue mallitulosten keskiarvon± keskihajonnan. Oikeassa yläkul-
massa on esitetty suurennuskuva marras-helmikuun ajalta, jolloin säteilyä saadaan muihin vuoden-
aikoihin verrattuna hyvin vähän.
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pötilaennusteita; malleista on luettelo Jylhän ym. (2009) raportin liitteen 2 taulukossa
6. Osoittautui kuitenkin, että yhden mallin — australialaisen CSIRO-MK3.0:n — laske-
mat auringonsäteilymäärät kaamoskuukausina pohjoisilla alueilla olivat aivan virheelli-
siä. Sen tähden tämä malli jouduttiin jättämään pois, ja kaikki laskelmat pohjautuvat 18
mallin tuloksiin.

Kun verrataan mallien simuloimia ilmastollisen normaalikauden (vv. 1971-2000) säteily-
määriä havaintoihin, niitten todetaan vastaavan toisiaan suorastaan hämmästyttävän hy-
vin (kuva 1). Yksittäisille kuukausille 18 mallin keskiarvona lasketut säteilymäärät poik-
keavat havaituista arvoista enimmillään 8-9%, eniten kesäkuussa. Toisaalta kyllä eri mal-
lien tulosten välillä hajontaa on melko paljon (kuva 1).

2 AURINGONSÄTEILYN MUUTOSTEN LASKEMINEN

Kuvan 1 perusteella mallit osaavat simuloida auringonsäteilyn käyttäytymistä niin hyvin,
että niitä uskaltaa käyttää myös arvioitaessa säteilymäärien muutoksia tulevaisuudessa.

Yksittäisten mallien säteilytiedot oli annettu kuukausikeskiarvoina hilaruudukossa, joka
vaihteli mallista toiseen. Aluksi kaikkien mallien tulokset interpoloitiin 2.5 x 2.5 asteen
hilaan, ja yksittäisten vuosien säätiloista johtuvien vaihteluitten tasoittamiseksi säteily-
määristä otettiin 30 vuoden liukuvat keskiarvot. Näistä aikasarjoista määrättiin prosent-
teina ilmaistu säteilyn määrän muutos suhteessa perusjakson (v. 1971-2000) keskiarvoon.

Malliajoja on tehty kolmelle kasvihuonekaasuskenaariolle (A2 - suuret päästöt, A1B -
melko suuret päästöt ja B1 - hyvin pienet päästöt; lisätietoa Jylhän ym. (2009) rapor-
tin liitteessä 5)1. Käytännössä eri kasvihuonekaasuskenaariot alkavat erkaantua toisistaan
selvemmin vasta v. 2040 vaiheilla, kun tätä ennen eri skenaarioita vastaavat säteilyn muu-
tokset ovat esimerkkihilapisteessämme (kuva 2) prosentin tarkkuudella samoja. Vastaa-
vanlainen havaintohan tehtiin myös tutkittaessa lämpötilojen ja sademäärien muutoksia
(Jylhä ym., 2009, kuva 10). Vuosisadan lopulla eri kasvihuonekaasuskenaarioitten ero
sen sijaan on jo huomattava: kun B1-skenaarion mukaan aurinkoa saataisiin talvisin n.
9% nykyistä vähemmän, A2-skenaariossa vähenemä olisi jo 17%. Muina vuodenaikoina
(niistä ei ole tässä aikasarjakuvia) muutokset ovat heikompia, ja niihin palataan kappa-
leessa 3 tuloksia esiteltäessä.

Auringonsäteilyn muutokselle muodostettiin myös todennäköisyysjakauma sovittamal-
la eri mallien ennustamiin muutosarvioihin normaalijakauma. Todennäköisyysjakauma
laskettiin toisaalta erikseen kullekin kolmelle kasvihuonekaasuskenaariolle, toisaalta ns.
yhdistetylle skenaariolle, jolloin oletettiin kunkin kasvihuonekaasuskenaarion toteutumi-
nen yhtä todennäköiseksi. Todennäköisyysjakauman mediaania, joka yksittäisille kasvi-
huonekaasuskenaarioille on sama kuin ko. skenaariota vastaavien malliajojen tulosten
keskiarvo, voidaan pitää parhaana nykyiseen mallitietoon perustuvana muutosarviona.

1Muutamalla mallilla ajoja oli tehty vain kahdella kasvihuonekaasuskenaariolla, ja tällöin puuttuvan skenaarioajon tiedot luotiin käyttä-
mällä Ruosteenojan ym. (2007) kehittelemää skaalausmenetelmää.
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Kuva 2. Joulu-helmikuun auringonsäteily vv. 2000-2100 Itä-Suomessa (62.5◦N, 27.5◦E) sijaitsevassa
hilapisteessä: muutos suhteessa ilmastollisen normaalijakson 1971-2000 keskiarvoon 18 mallin tu-
losten keskiarvona. Ennusteet on esitetty erikseen kolmelle kasvihuonekaasujen päästöskenaariolle
(A2, A1B ja B1).

Todennäköisyysjakauman muut prosenttipisteet taas antavat käsityksen arvion epävar-
muusasteesta.

Todennäköisyysjakaumien laskentatavasta on kerrottu tarkemmin Jylhän ym. (2009) ra-
portin liitteessä 8. Siellä on myös tietoa todennäköisyysjakaumien yhteismitallistamises-
ta, minkä avulla yksittäisille kuukausille lasketut jakaumat saatiin vastaamaan 3 kuukau-
den mittaisia vuodenaikaisarvoja.

3 TULOKSIA: AURINGONSÄTEILYN TULEVAT MUUTOKSET

Auringonsäteilyn määrän muutos on Euroopassa kaksijakoinen: maanosan etelä- ja kes-
kiosissa säteilyä saadaan tulevaisuudessa vuositasolla nykyistä enemmän, pohjoisessa
taas vähemmän (kuva 3). Vuosikeskiarvoina muutokset eivät tosin ole hirmuisen suuria,
enimmillään vähän päälle± 5 % sadassa vuodessa.

Kesäkuukausina säteilyn määrä ei näyttäisi Pohjois-Euroopassa juurikaan muuttuvan. Si-
tä vastoin Länsi-Euroopassa auringonsäteily runsastuisi enimmillään noin 10%. Talvisin
säteilyä taas saadaan Välimeren maita lukuunottamatta nykyistä vähemmän. Kaakkois-
Suomessa ja lähialueilla pudotusta olisi luvassa jopa 15%.

Kun tutkittiin t-testin avulla mallitulosten keskiarvona saadun säteilyn määrän muutoksen
tilastollista merkitsevyyttä Suomessa, säteilyn vähentyminen talvella osoittautui erittäin
merkitseväksi (α < 0.1%), kun taas kesäaikainen pieni muutos ei ollut merkitsevä edes
5% tasolla.

Barentsin merellä säteilyn määrä näyttäisi putoavan talvisin todella paljon, jopa runsaat
20%. Tämä kuitenkin lienee mallien tuottama harha. Barentsin meri, joka todellisuudes-
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Kuva 3. Auringonsäteilyn määrän ennustettu prosentuaalinen muutos (1971–2000→ 2070–2099) ko-
ko vuoden aikana keskimäärin (yläkuva), joulu-helmikuussa (keskimmäinen kuva) ja kesä-elokuussa
(alakuva) Euroopan ja Pohjois-Atlannin alueella. Muutokset on laskettu 18 maapallonlaajuisen il-
mastonmuutosmallin A1B-skenaarioajojen keskiarvona.
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sa pysyy sulana ympäri vuoden, on nimittäin monissa malleissa vielä 1900-luvun lopulla
talvisin jään peitossa. Jää ja sitä peittävä lumi heijastavat auringon säteilyä paljon tehok-
kaammin kuin sula merenpinta, ja iso osa tästä säteilystä siroaa pilvikerroksesta jälleen
takaisin pinnalle. Pilvisen sään vallitessa tällainen säteilyn moninkertainen sironta lisää
saapuvan säteilyn määrää jäisillä ja lumisilla alueilla selvästi. Ennen alkaneen vuosisa-
dan loppua ilmaston lämpeneminen hävittää Barentsin meren jääpeitteen malleissakin,
ja vallitsevassa runsaspilvisessä ilmastossa tämä johtaa mallilaskelmissa saapuvan aurin-
gonsäteilyn vähenemiseen. Vastaava ilmiö — tässä tapauksessa ilmeisesti ihan oikeana
— on nähtävissä kesäisin laajoilla merialueilla 75-80. leveyspiirin pohjoispuolella.

Kuvaa 3 vastaavat säteilymäärien muutokset laskettiin myös kahdelle muulle tarkastellul-
le kasvihuonekaasuskenaariolle (ei kuvia tässä). Maantieteelliset jakaumat olivat kaikis-
sa tapauksissa varsin samankaltaisia, mutta muutos oli A2-skenaariossa A1B-skenaariota
voimakkaampi, B1-skenaariossa taas heikompi.

On myös mielenkiintoista verrata auringonsäteilyn kehitystä ennustettuihin sademäärien
muutoksiin. Jylhän ym. (2009, kuva 9) raportissa osoitettiin, että eteläisimmässä Eu-
roopassa sademäärä vähenee kaikkina vuodeaikoina, pohjoisessa vastaavasti lisääntyy.
Keski-Euroopassa taas saadaan tulevaisuudessa talvella entistä enemmän, kesällä entis-
tä vähemmän vettä. Kaavio on siis pääpiirteiltään auringonsäteilyn muutosten (kuva 3)
peilikuva. Karkeasti tulkiten voitaisiin ajatella, että samat pilvet sekä varjostavat maan
pintaa auringon säteilyltä että tuovat sadetta.

Kuva 3 esitti ainoastaan mallitulosten keskiarvoa vastaavan parhaan arvion säteilyn muut-
tumisesta. Esimerkki muutoksen todennäköisyysjakaumasta yhdessä pisteessä vuoden eri
kuukausina on esitetty kuvassa 4. Jos otamme huomioon sekä kasvihuonekaasujen tule-
vista päästöistä että mallitulosten erilaisuudesta johtuvan epävarmuuden (olettaen kaikki
kolme kasvihuonekaasuskenaariota yhtä todennäköisiksi, kuva 4(d)), alkaneen vuosisa-
dan loppuvuosikymmeninä säteilymäärän muutos osuisi tammikuussa 95% varmuudella
haarukkaan -31%, +7% (paras arvio -12%), syyskuussa haarukkaan -5%, +15% (paras
arvio +4%). Suuremmalla kuin 75% varmuudella säteilymäärän voidaan uskoa vähene-
vän marras-huhtikuussa, lisääntymisestä tällä todennäköisyystasolla olisi näyttöä ainoas-
taan syyskuussa. Parhaan arvion mukaan säteilymäärät pysyisivät toukokuusta heinäkuu-
hun lähes muuttumattomina, lisääntyisivät hieman elo-lokakuussa ja vähenisivät marras-
huhtikuussa. Prosentteina ilmaistuna selvin pudotus osuisi keskitalveen.

Mallien mukaan säteilyn muutokset vaihtelevat jonkin verran Suomen eri osienkin välillä
(kuva 3). Esimerkiksi Itä-Suomessa talvikuukausien ennuste olisi vielä jonkin verran va-
lottomampi kuin kuvassa 4. Lapissa tällaisen esityksen laatiminen vuoden pimeimmille
kuukausille olisi hankalaa, koska auringonsäteilyä tulee silloin olemattoman vähän.

Suoraan yksittäisiä malleja tarkastelemalla huomattiin, että esimerkiksi joulukuussa 16
mallia 18:sta vähensi säteilyn määrää Etelä-Suomessa (A1B-skenaarioajot), kun kahdes-
sa mallissa määrä pysyi suunnilleen ennallaan; suunta siis näyttäisi näinkin tarkastellen
aika selvältä. Syyskuussa taas säteilyä lisääviä malleja oli 10 ja vähentäviä 4, kun niini-
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Kuva 4. Auringonsäteilyn määrän muuttuminen (prosentteina) Lounais-Suomessa (Jokioisten ha-
vaintoasemaa ympäröivässä hilaruudussa) vuoden eri kuukausina: 18 maapallonlaajuisen ilmasto-
mallin tuloksista laskettu muutoksen todennäköisyysjakauma jaksolle 2070-2099, vertailukohtana
jakso 1971-2000. Keltaisen pylvään ylä- ja alapää esittävät todennäköisyysjakauman ala- ja yläkvar-
tiilia (25% ja 75% piste), pylvään sisällä oleva poikkiviiva jakauman mediaania. Tikkujen päät il-
maisevat 5. ja 95. prosenttipisteen.

kään 4:ssä muutos jäi vähäiseksi; tässä mallien tulokset siis ovat varsin epävarmoja.

Kun tarkastellaan erikseen yksittäisiä kasvihuonekaasuskenaarioita, muutoksen epävar-
muusaste ja jakautuminen eri vuodenajoille näyttävät samankaltaisilta kuin yhdistetyssä
skenaariossakin (kuva 4). Jälleen toki on nähtävissä, että vuosisadan loppua lähestyttäes-
sä A2-skenaario tarjoaisi suurimmat ja B1-skenaario pienimmät muutokset.

Kuvia 3-4 vastaavia esityksiä piirrettiin myös varhaisemmille ajanjaksoille, esimerkik-
si 30-vuotiskaudelle 2020-2049. Muutoksen perusominaisuudet olivat samanlaisia kuin
vuosisadan lopullakin, mutta voimakkuudeltaan ne luonnollisesti jäivät pienemmiksi (vrt.
aikasarjakuvaan 2).

Vaikka meillä säteilymäärien muutos näyttäisi olevansuhteellisesti laskiensuurin talvel-
la, absoluuttisestisäteilymäärä muuttuu enemmän vuoden valoisina kuukausina. Varsin-
kin keskitalven aikaanhan aurinkoa saadaan todella vähän (kuva 1), ja tällöin prosenteissa
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isoiltakin näyttävät muutokset eivät ole megajouleyksiköissä paljon mitään. Tämä selit-
tää myös, miksi kuvassa 3 koko vuoden yhteenlasketun säteilyn muutokset muistuttavat
enemmän kesä- kuin talvivuodenajan kaaviota.

4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

• Suomessa talvi on jo nykyisellään vuodenajoista valottomin: päivät ovat lyhyitä, au-
rinko paistaa matalalta ja runsas pilvisyys vielä vähentää auringonsäteilyä. Ilmaston
lämmetessä useimmat mallit ennustavat talvien muuttuvan jos mahdollista entistä-
kin synkemmiksi. Parhaan arvion mukaan esim. tammi-helmikuussa säteily vähenisi
suuressa osassa maata 10-15%. Jos kasvihuonekaasujen päästöjä onnistutaan rajoit-
tamaan (B1-skenaario), muutosta voidaan kyllä jonkin verran lieventää.

• Talvia pimentää sekä pilvisyyden lisääntyminen (Jylhä ym., 2009, kuva 26) että va-
loa heijastavan lumipeitteen niukkeneminen (Jylhä ym., 2009, kuva 23). Pinnalle tu-
levan auringon säteilyn määrään vaikuttavat myös ilmakehän pienhiukkaset, joitten
määrän kylläkin ennustetaan kääntyvän tällä vuosisadalla laskuun (Jylhä ym., 2009,
kuva 33).

• Loppukesän ja alkusyksyn aikana säteilyn määrä saattaisi hitusen verran lisääntyä.
Tämä päätelmä on kuitenkin melkoisen epävarma, koska mallien tulokset eroavat
toisistaan.

• Talvien synkentymisen vaikutuksia mielenterveyteen, erityisesti itsemurha-alttiuteen
(Ruuhela ym., 2009), tutkitaan käynnissä olevassa Ilmatieteen laitoksen ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen (alk. Kansanterveyslaitoksen) yhteishankkeessa. Au-
ringon säteilyn määrien muutokset on hyvä tuntea myös suunniteltaessa aurinkoe-
nergian hyödyntämistä. Tämän selvityksen perusteella suurimmat muutokset näyt-
täisivät kylläkin ajoittuvan talveen, jolloin olosuhteet jo nyt ovat tälle energiantuo-
tantotavalle epäedulliset. Talvien pimentyminen myös lisää valaistuksen tarvetta.
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