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ACCLIM T3: ilmastonmuutoksen 
todennäköisyysennusteet
• Jouni Räisänen, Leena Ruokolainen, (Henriikka Simola)

• Tavoitteet: 
– todennäköisyysennusteita lähivuosikymmeninä tapahtuville 

ilmastonmuutoksille
– todellisen nykyilmaston ja lähitulevaisuuden ilmaston arviointi 

havaintojen ja mallitulosten perusteella: esim. mikä on 
”huippuleutojen” talvien todennäköisyys nykyisin?

• Perustana globaalien ilmastomallien (yli 20) tulokset

• Otetaan huomioon sekä eri ilmastomallien tulosten 
vaihtelu että (erityisen huolellisesti) ilmaston 
luonnolliseen vaihteluun liittyvä epävarmuus



Todennäköisyysennusteita lämpötilan ja 
sademäärän muutoksille Etelä-
Suomessa, 1971-2000 2011-2020

Epävarmuushaarukka leveämpi talvi- kuin kesälämpötiloille
(luonnollinen vaihtelu suurempi talvella)
Sademääräennusteet suhteellisesti epävarmempia kuin lämpötilan
ennusteet (luonnollinen vaihtelu suuri kasvihuoneilmiön voimistumisen
vaikutukseen verrattuna)



Todennäköisyysennusteita lämpötilan ja 
sademäärän muutoksille Etelä-
Suomessa, 1971-2000 2011-2020
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Millainen on todellinen nykyilmasto?

• Esimerkki:
– Joulu-tammi-helmikuu 2007-2008, Helsinki: 

keskilämpö = +1.3ºC (v. 1924-25: +1.0ºC)
– Kuinka usein näin leutoja talvia voisi odottaa

• A) 1900-luvulla tehtyjen havaintojen mukaan
• B) Todellisessa nykyilmastossa

• Menetelmä:
– ”korjataan” 1900-luvun havainnot nykyilmaston 

mukaisiksi ( ilmastomallien tulokset + jo havaittu 
globaalin keskilämpötilan muutos)

– Arvioidaan todennäköisyysjakauma ”korjatuista”
havainnoista



Talven keskilämpötila Helsingissä

Sininen: todelliset havainnot
Punainen: ilmastomallitulosten perusteella ”korjatut”
nykyilmastoa vastaavat havainnot

Huom: ”korjaus” riippuu käytetystä ilmastomallista,
kuvassa kaikkien mallitulosten keskiarvo



Talvi (joulu-helmi) 2007-2008, Helsinki

Havaittu
keskilämpö +1.3ºC

Toistuvuusaika, ≥1.3ºC, 
1901-2005: > 200 vuotta

Paras arvio toistuvuus-
ajalle nykyilmastossa:
35 vuotta

Edellinen ennätys 
(1924-1925) +1.0ºC

Huom: Todennäköisyys ~ pinta-ala



Viileä kesä 2008, Helsinki & Sodankylä

Yhtä kylmää tai kylmempää:
v. 1901-2005: 45%
Nykyilmasto: 24%
viimeksi: 2004

Helsinki (2008: +15.8ºC) Sodankylä (2008: +11.5ºC)

Yhtä kylmää tai kylmempää:
v. 1901-2005: 22%
Nykyilmasto: 6%
viimeksi: 1993



Lämpötilailmasto v. 2010 ACCLIMin
kotisivulla
- Helsinki, Jyväskylä, Sodankylä
- Kuukausikeskilämpötilojen prosenttipisteet

a) suoraan havainnoista arvioituna
b) ilmastonmuutos huomioon ottaen



”Runsaslumisten” (v. 1971-2000 joka 
toinen vuosi) helmi- ja maaliskuiden osuus

Arvio perustuu globaalien ilmastomallien tuloksiin siitä, miten 
lumiolojen muutokset riippuvat nykyisestä talvilämpötilasta 
(Räisänen, Climate Dynamics 2007)



Yhteenveto
• Havaittava ilmastonmuutos =                           

kasvihuoneilmiön voimistumisen aiheuttama muutos               
+ paljon luonnollista vaihtelua

• Kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikuttaa 
suhteellisesti voimakkaimmin lämpötilaan              
sekä muihin vahvasti lämpötilasta riippuviin asioihin                
(esim. lumiolot)

• Monien muiden suureiden tapauksessa (esim. 
sademäärä) kasvihuoneilmiön voimistumisen 
vaikutus lienee vielä lähivuosikymmeninä melko 
pieni ilmaston luonnolliseen vaihteluun verrattuna


