
ILMAN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MUUTOKSET
ILMASTON LÄMMETESSÄ

Tässä työssä on laskettu maailmanlaajuisten ilmastomallien tulosten perusteella, miten
ilman suhteellinen kosteus muuttuu Suomessa, muualla Euroopassa ja Pohjois-Atlannin
alueella vuoteen 2100 mennessä. Laskelmat on tehty vuoden 2010 keväällä ja kesällä.
Vastuuhenkilö: Kimmo Ruosteenoja, Ilmatieteen laitos.

1 MALLEISTA SAADUT KOSTEUSTIEDOT

Suhteellinen kosteus kertoo, kuinka paljon ilma sisältää vesihöyryä verrattuna suurim-
paan mahdolliseen määrään. Tämä enimmäismäärä, kyllästyskosteus, riippuu hyvin vah-
vasti lämpötilasta. Mikäli suhteellinen kosteus on 100%, ilmaan ei enää voi haihtua lisää
vesihöyryä. Vastaavasti 0% kosteus vastaisi tilannetta, jossa ilmassa ei olisi ensimmäistä-
kään vesihöyrymolekyyliä.

Ilmaston lämmetessä ilmakehä pystyy pitämään sisällään entistä enemmän vesihöyryä.
Voidaan pitää varmana, että ilmanabsoluuttinen kosteus keskimäärin lisääntyy tulevai-
suudessa, sitä enemmän kuta enemmän lämpötila nousee. Sen sijaan suhteellinen kosteus
voi periaatteessa muuttua kumpaan suuntaan tahansa.

Kuva 1. Mallien simuloiman suhteellisen kosteuden vertailu havaintoihin. Punaiset neliöt: prosent-
teina ilmaistu suhteellinen kosteus säähavaintoaineistoon perustuvassa ERA-40 aineistossa (Uppala
ym, 2005) vuoden eri kuukausina (1=tammikuu, 2=helmikuu, jne.); perusjakson 1971-2000 keskiar-
vo Keski-Suomessa sijaitsevassa pisteessä (62.5◦N, 25.0◦E). Musta käyrä esittää perusjakson kosteuk-
sia samassa hilapisteessä 7 mallin tulosten keskiarvona, ja käyrää ympäröivä harmaalla varjostettu
alue mallitulosten keskiarvon± keskihajonnan.
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Ilman suhteellinen kosteus on monin tavoin tärkeä suure. Kosteus vaikuttaa metsän puit-
ten ja viljelykasvien kasvuun sekä viljan sadonkorjuuolosuhteisiin. Korkea suhteellinen
kosteus hidastaa rakennusten kuivumista ja voi kesällä aiheuttaa veden tiivistymistäkin,
mikä lisää kosteusvaurioitten vaaraa. Kuumalla säällä liiallinen kosteus pahentaa helteen
tukaluutta. Suhteellinen kosteus vaikuttaa myös vesistöjen vesitaseeseen säätelemällä ve-
den haihtumista.

Suhteellisesta kosteudesta oli tarjolla käyttökelpoista tietoa vain seitsemästä maailman-
laajuisesta mallista. Moniin muihin ilmastosuureisiin verrattuna tämä on vähän; esimer-
kiksi lämpötilojen, auringon säteilyn ja sademäärien muutosennusteet voitiin ACCLIM-
hankkeessa perustaa 18-19 mallin tietoihin. Tietoja suhteellisesta kosteudesta ei myös-
kään ollut malleissa annettu maan pinnan tasolla vaan 1000 hPa pinnalla. Keskimääräisen
ilmanpaineen vallitessa tämä pinta sijaitsee noin 100 metrin korkeudella meren pinnasta.

Kun verrataan mallien simuloimia ilmastollisen normaalikauden (vv. 1971-2000) keski-
määräisiä suhteellisia kosteuksia havaintoihin, huomataan niitten eroavan toisistaan jon-
kin verran (kuva 1). Sekä havaittu että mallien laskema suhteellinen kosteus kyllä vaihte-
lee meillä vuodenajoittain, siten että kosteinta on loppusyksyn ja talven aikana ja kuivinta
kevätkesällä. Malleissa tämä vuodenaikainen vaihtelu ei kuitenkaan ole niin voimakasta
kuin havaintojen mukaan pitäisi. Varsinkin touko-kesäkuussa mallien simuloima ilmasto
on turhan kostea.

2 SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MUUTOSTEN LASKEMINEN

Yksittäisten mallien kosteustiedot 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 kosteuk-
sista laskettiin 30 vuoden liukuvat keskiarvot. Näistä aikasarjoista määrättiin prosenttiyk-
sikköinä ilmaistu suhteellisen kosteuden muutos suhteessa perusjakson (v. 1971-2000)
keskiarvoon.

Malliajoja on tehty kolmelle kasvihuonekaasuskenaariolle (A2 - suuret päästöt, A1B -
melko suuret päästöt ja B1 - pienet päästöt; lisätietoa Jylhän ym. (2009) raportin liit-
teessä 5)1. Todellisuudessa eri kasvihuonekaasuskenaariot alkavat erkaantua toisistaan
selvemmin vasta vuoden 2040 vaiheilla. Tämä nähtiin paitsi ilmahehän hiilidioksidipi-
toisuuksista myös tutkittaessa lämpötilojen ja sademäärien muutosten aikasarjoja (Jylhä
ym., 2009, kuvat 32 ja 10).

Kuvan 2 perusteella talvikuukausina suhteellinen kosteus noussee meillä tämän vuosisa-
dan lopulle tultaessa 2-3 prosenttiyksiköllä. Kesällä mitään trendiä sen sijaan ei näyttäisi
olevan.

Suhteellisen kosteuden muutokselle muodostettiin myös todennäköisyysjakauma sovit-
tamalla eri mallien ennustamiin muutosarvioihin normaalijakauma. Todennäköisyysja-

1Yhtä mallia oli ajettu vain kahdella kasvihuonekaasuskenaariolla, ja tällöin puuttuvan skenaarioajon tiedot luotiin käyttämällä Ruosteeno-
jan ym. (2007) kehittelemää skaalausmenetelmää.
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Kuva 2. Suhteellisen kosteuden vaihtelut vv. 2000-2100 joulu-helmikuussa (vasen kuva) ja kesä-
elokuussa (oikea kuva) Itä-Suomessa sijaitsevassa hilapisteessä (62.5◦N, 27.5◦E): muutos suhteessa
ilmastollisen normaalijakson 1971-2000 keskiarvoon 7 mallin tulosten keskiarvona. Ennusteet on
esitetty erikseen kolmelle kasvihuonekaasujen päästöskenaariolle (A2, A1B ja B1).

kauma laskettiin erikseen kullekin kolmelle kasvihuonekaasuskenaariolle ja lisäksi 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.
Todennäköisyysjakauman muut prosenttipisteet taas antavat käsityksen arvion epävar-
muusasteesta.

3 TULOKSIA: ILMAN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TULEVAT MUUTOK-
SET

Ilman kosteuden muutos on Euroopassa kaksijakoinen: maanosan etelä- ja keskiosissa
olosuhteet muuttuvat tulevaisuudessa vuositasolla kuivemmiksi, pohjoisessa taas hieman
kosteammiksi (kuva 3).

Kesäkuukausina suhteellinen kosteus ei näyttäisi Pohjois-Euroopassa juurikaan muuttu-
van. Sitä vastoin Etelä-Euroopassa se suorastaan romahtaisi, enimmillään Balkanin nie-
mimaan sisäosissa jopa yli 10%-yksiköllä. Talvisin kosteus olisi Välimeren maita lukuun-
ottamatta nykyistä hieman korkeampi. Meillä Suomessa nousu olisi 2-3 prosenttiyksikön
luokkaa.

Suhteellisen kosteuden havaitaan kohoavan laajoilla alueilla Pohjois-Atlannilla, kun taas
Norjan merellä ja Barentsin merellä kosteus näyttäisi alenevan. Nämä muutokset saattavat
olla yhteydessä meren pintalämpötilan ja jään reunan muutoksiin.

Kun tutkittiin t-testin avulla mallitulosten keskiarvona saadun kosteuden muutoksen ti-
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Kuva 3. Suhteellisen kosteuden ennustettu muutos (1971–2000→ 2070–2099; prosenttiyksikköi-
nä) koko vuoden aikana keskimäärin (yläkuva), joulu-helmikuussa (keskimmäinen kuva) ja kesä-
elokuussa (alakuva) Euroopan ja Pohjois-Atlannin alueella. Muutokset on laskettu 7 maapallonlaa-
juisen ilmastonmuutosmallin A1B-skenaarioajojen keskiarvona.
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Kuva 4. Suhteellisen kosteuden ennustettu muutos (1971–2000→ 2070–2099) koko vuoden aika-
na keskimäärin (yläkuva), joulu-helmikuussa (keskimmäinen kuva) ja kesä-elokuussa (alakuva); eri
mallien tulosten jakautuminen. Sinisellä merkityillä alueilla kaikki 7 mallia ennustavat kosteuden
lisääntyvän, vihreillä alueilla lisäystä on 5-6 mallissa. Violeteilla alueilla kaikki mallit vähentävät
kosteutta, punaisilla alueilla 6 ja keltaisilla 5 mallia seitsemästä. Valkoisiksi jätetyillä alueilla äänet
jakaantuvat jokseenkin tasan, eli neljä vastaan kolme jompaan kumpaan suuntaan.
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Kuva 5. Suhteellisen kosteuden muuttuminen (prosenttiyksikköinä) Itä-Suomessa vuoden eri kuu-
kausina: 7 maapallonlaajuisen ilmastomallin tuloksista laskettu muutoksen todennäköisyysjakauma
jaksolle 2070-2099, vertailukohtana jakso 1971-2000. Janojen päät ilmaisevat muutoksen todennä-
köisyysjakauman 5. ja 95. prosenttipisteen, janojen keskellä olevat pallurat parhaan arvion eli mal-
litulosten keskiarvon.

lastollista merkitsevyyttä Suomessa suhteessa mallienväliseen hajontaan, kosteuden ko-
hoaminen talvella osoittautui erittäin merkitseväksi (α < 0.1%), kun taas kesäaikainen
olemattoman pieni muutos ei ollut ensinkään merkitsevä.

Suoraan yksittäisiä malleja tarkastelemalla huomattiin, että talviaikaan kaikki seitse-
män mallia ennustavat kosteuden lisääntyvän Suomessa ja muualla Koillis-Euroopassa
(kuva 4). Kesällä taas eri mallien tulokset ovat meillä varsin ristiriitaisia, mutta Etelä-
Euroopassa mallit ovat herttaisen yksimielisiä ilmanalan kuivumisesta.

Muutoksia laskettiin myös kahdelle muulle kasvihuonekaasuskenaariolle (ei karttakuvia
tässä). Maantieteelliset jakaumat olivat kaikissa tapauksissa varsin samankaltaisia, mutta
muutos oli A2-skenaariossa A1B-skenaariota voimakkaampi, B1-skenaariossa taas hei-
kompi (ks. kuvaa 2).

Kuva 3 esitti ainoastaan mallitulosten keskiarvoa vastaavan parhaan arvion kosteuden
muuttumisesta. Esimerkki muutoksen todennäköisyysjakaumasta yhdessä pisteessä vuo-
den eri kuukausina on esitetty kuvassa 5. Marraskuusta maaliskuuhun suhteellisen kos-
teuden nousua voidaan ainakin näitten ilmastomallien perusteella pitää jokseenkin var-
mana — todennäköisyys on yli 95%. Muina vuodenaikoina mallituloksissa on kovasti
hajontaa, eikä edes muutoksen suuntaa voida tietää.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

• Suhteellisen kosteuden muutokselle esitetyt mallitulokset ovat epävarmempia kuin
monet muut ilmastonmuutoslaskelmat (lämpötilan, sademäärän, auringon säteilyn
yms. muutokset): käytettävissä oli vain seitsemän mallia, mallitulosten yhteensopi-
vuudessa havaintojen kanssa on toivomisen varaa, jne.

• Suomessa talvet ovat jo nykyisellään varsin kosteita. Ilmaston lämmetessä useim-
mat mallit ennustavat suhteellisen kosteuden nousevan vielä nykyisestä muutamalla
prosenttiyksiköllä ennen vuosisadan loppua. Jos kasvihuonekaasujen päästöjä onnis-
tutaan rajoittamaan (B1-skenaario), muutos jää hieman lievemmäksi.

• Kesän ja alkusyksyn aikana suhteellinen kosteus pysynee meillä suunnilleen nykyi-
sellään, kun katsotaan eri mallien tulosten keskiarvoa. Tämä päätelmä on kuitenkin
melkoisen epävarma, koska mallien tulokset eroavat tuolloin toisistaan paljon.

• Etelä-Euroopassa suhteellinen kosteus alenee kesällä huomattavasti.

• Tulokset hyvin linjassa auringonsäteilyn ja sademäärien muutosten kanssa. Talvel-
la Pohjois-Euroopan ilmasto muuttuu kaiken kaikkiaan “märemmäksi”: pilvisyys,
sademäärä ja ilman suhteellinen kosteus lisääntyvät ja auringon säteily vähenee. Eu-
roopan eteläosien kesät taas muuttuvat joka suhteessa kuivemmiksi ja aurinkoisem-
miksi.
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