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Sisältö

• Miksi alueellisia ilmastomalleja?
• Rankkasateet ja poutajaksot
• Pakkanen, lumi ja loskakelit
• Jatkosuunnitelmista



Keskilämpötila ACCLIM-ilmastonmuutoskenaarioiden 
mukaan A1B-päästöjen toteutuessa

http://ecad.knmi.nl/download/ensembles/ensembles.php 19 globaalin mallin keskiarvo

Havainnot v. 1971-2000 (25x25 km)     v. 2010-2039 A1B (ns. delta-menetelmä)
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Keskilämpötila ACCLIM-ilmastonmuutoskenaarioiden 
mukaan A1B-päästöjen toteutuessa

http://ecad.knmi.nl/download/ensembles/ensembles.php 19 globaalin mallin keskiarvo
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Havainnot v. 1971-2000 (25x25 km)     v. 2040-2069 A1B (ns. delta-menetelmä)



Keskilämpötila ACCLIM-ilmastonmuutoskenaarioiden 
mukaan A1B-päästöjen toteutuessa

http://ecad.knmi.nl/download/ensembles/ensembles.php
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19 globaalin mallin keskiarvo

Havainnot v. 1971-2000 (25x25 km)     v. 2070-2099 A1B (ns. delta-menetelmä)



v. 2070-2099 A1B (ns. delta-menetelmä)
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Maapallonlaajuiset ilmasto-
mallit ovat kehittyneet …

http://www.ipcc.ch/
~110 km

~500 km



Maapallonlaajuiset ilmasto-
mallit ovat kehittyneet …

… mutta usein tarvitaan 
alueellisia tarkennuksia

http://www.ipcc.ch/

Alueellisissa ilmastomalleissa 
laskentapisteiden väli 25-50 km~110 km

~500 km

KORKEUS MERENPINNASTA



- Kattavat yksinään vain pienen osan 
ilmastonmuutokseen arviointiin liittyvästä
epävarmuushaarukasta

Alueellisilla malleilla tarkennuksia maailmanlaajuisten 
ilmastomallien tuottamista simulaatioista

+ Tiheä paikallinen erotuskyky

=> arvioita sään ääri-ilmiöiden esiintymisen muutoksista

<= ”tulkitsevat” tyypillisesti vain 1-2 maailmanlaajuisen
mallin simulaatioita

Tavoite:
• täydentää maapallonlaajuisiin malleihin perustuvia 

ilmastonmuutoksen perusskenaarioita ja 
todennäköisyysennusteita siten, että

• tulokset ovat mahdollisimman hyvin yhteensopivia 
edellä mainittujen kanssa.



Rankkasateet voimistuvat Suomessa 
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Kaksi eri globaalia reunamallia => eroja 

Touko-syyskuun suurin vrk-sade: 
muutos (%) v. 1961-1990 => v. 2071-2100Monen mallin ka RCA3-malli

- + - +
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Kesäiset rankkasateet voimistuvat Suomessa
– useimpien malliarvioiden mukaan enemmän 

kuin kesän sadesumma

Keskimääräisen sadesumman muutos (%)

1961-1990 => 2070-2099

vähemmän

enemmän

Symbolit eri alueellisten 
ilmastomalliajojen tuloksia

Päästöskenaariot:
A2, A1B, B2
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Muutos (%) 7 mallin keskiarvona         Pitenemistä simuloivien mallien määrä

Kesän pisin sateeton jakso: Suomessa ei selvää muutosta  
Kesä-elokuu v. 1961-90 => v. 2071-2100                          

Enemmistö:       =?    Enemmistö:
lyhenee pitenee 

Valkoisilla maa-alueilla mallit 
erimielisiä muutoksen suunnasta (3 vs. 4)

Lyhenee       Pitenee
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Muutos (vrk) 7 mallin keskiarvona 2071-2100 
mennessä A2-päästöskenaarion toteutuessa
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Syksyn ensimmäinen pakkanen lykkääntyy, 
kevään viimeinen aikaistuu



Lumipeiteaika 
lyhenee
Lumipeitepäivien keskimääräisen 
vuotuisen lukumäärän muutos (%) 
1961-90 =>2071-2100

Usean alueellisen ilmastomalliajon keskiarvo

Lumen vesiarvon 
suhteellinen 
väheneminen (%) 
voimakkainta talven 
alussa ja lopussa
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Nollarajan ohituspäivät* yleistyvät meillä joulu-helmikuussa 

*Tmin < 0ºC, Tmax > 0ºC

Muutos (vrk) 7 mallin keskiarvona 2071-2100 
mennessä A2-skenaarion toteutuessa

syys-lokakuu joulu-helmikuu                     maalis-huhtikuu
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Ref: Jylhä et al. (2008)



Alueellisten malliaineistojen käytettävyydestä
sopeutumistutkimuksissa

Tärkeitä kysymyksiä:
• Edustaako alueellisille malleille reunaehtonsa antava 

maapallonlaajuinen malli muihin vastaaviin malleihin 
verrattuna keskimääräistä, hidasta vai nopeaa 
ilmastonmuutosta?

• Vertailtavuus maapallonlaajuisiin malleihin pohjautuvien 
perusskenaarioiden kanssa 

• Miten ajassa lähemmäksi nykyaikaa (tarvittaessa) ?

Tässä osahankkeessa reunamallina oli pääasiassa HadAM3H, 
joka tuotti talvella hieman laatimaamme keskiskenaariota suuremman 
sademäärän muutoksen, kesällä hyvin keskimääräisen.



T4. Alueellisiin ilmastomallikokeisiin perustuvat skenaariot

ACCLIM II 
– Ilmastonmuutosarviot ja asiantuntijapalvelu 

sopeutumistutkimuksia varten

Lyhytaikaisten (1-6 h) rankkasateiden muutokset 
Minimi- ja maksimilämpötilojen prosenttipisteiden muutokset
Lumi- ja tuulituhoihin vaikuttavien säätekijöiden muutokset alustavasti   

ACCLIM II:ssa alueellisten ilmastomalliaineistojen pääasiallisina 
lähteinä käynnissä oleva EU-FP6 ENSEMBLES-hanke sekä
SMHI:n Rossby-keskus.
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• Ilmaston vaihteluihin ja muutokseen oikealla tavalla varautuminen 
edellyttää mahdollisimman luotettavaa tietoa menneestä, nykyisestä
ja tulevasta ilmastosta, sen keskimääräisistä arvoista, vaihteluista ja 
ääri-ilmiöistä.  

• Hankkeen tavoitteena on tuottaa ISTO-ohjelmalle yhteinen 
ilmastotietopohja ja edistää tiedon soveltamista käytäntöön. 

• Ilmastohavainnot + laaja maapallonlaajuisten ilmastomallikokeiden 
aineisto + täydennykset alueellisten ilmastomallien tuottamilla 
tarkennuksilla. 

• Useiden mallien tulosten tarkastelu => ilmastoennusteihin liittyvän 
epävarmuuden arviointi. 

• Vuorovaikutus muiden hankkeiden kanssa tärkeänä osana. 

Lopuksi

Kiitos!


