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Seuraavassa esitetään lämpötilan ja sademäärän muutoksen todennäköisyyksiä Etelä- ja 
Pohjois-Suomelle. Muutokset on laskettu vuosikymmenelle 2011 - 2020 ja vertailujaksona on 
käytetty perusjakson 1971 - 2000 keskiarvoja.  

Ilmastonmuutosennusteet on laadittu globaalien ilmastomallien simulaatioista mene-
telmällä, joka on kuvattu tarkemmin Räisäsen ja Ruokolaisen (2006) artikkelissa. Laskelmissa 
on otettu myös huomioon erot ilmaston simuloidun ja havaitun vaihtelun välillä tekemällä mal-
lien antamiin muutosennusteisiin ns. varianssikorjaus (Ruokolainen ja Räisänen, 2007).  

Etelä-Suomea edustavat tulokset on poimittu hilapisteestä (60ºN, 25ºE) ja Pohjois-
Suomea edustavat tulokset hilapisteestä (67.5ºN, 27.5ºE). Tulokset on esitetty alla olevien ku-
vien ja taulukoiden avulla. 

Yleiskuva tuloksista nähdään allaolevasta kuvasta, jossa laskettuihin todennäköisyyk-
siin on sovitettu normaalijakaumat. Talvi tarkoittaa joulu-helmikuuta ja kesä kesä-elokuuta. 

 

 
 

 
 



Tarkempia lukuarvoja laskelmien tuloksista on alla olevissa taulukoissa. Taulukoissa 
on esitetty lämpötilan ja sademäärän muutoksen mediaani, joka kuvaa parasta arviota muutok-
sesta, ja 5 % - 95 % epävarmuusväli, joka kuvaa sitä millä välillä muutos on 90 %:n varmuu-
della, sekä lisäksi lämpenemisen ja sademäärän kasvun todennäköisyys. Sademäärän muutok-
set on annettu prosentteina jakson 1971 - 2000 keskiarvosta.  
 
LÄMPÖTILA                       ETELÄ-SUOMI                          POHJOIS-SUOMI  

 
 
SADEMÄÄRÄ                     ETELÄ-SUOMI                          POHJOIS-SUOMI  

 
 
 Kuten taulukosta voi havaita, lämpenemisen todennäköisyys on hyvin suuri (≥90 %) 
kaikkina vuodenaikoina (myös keväällä ja syksyllä) sekä Pohjois- että Etelä-Suomessa. Paras 
arvio lämpötilan muutoksesta (mediaani) on talvella suurempi kuin kesällä, mutta myös epä-
varmuus on talvella suurempi talvilämpötilojen suuren vaihtelevuuden vuoksi. Vuosikeskiläm-
pötilan muutoksen mediaani on 1 ºC luokkaa ja lämpenemisen todennäköisyys laskelman mu-
kaan reilut 95 %. 
 Sademäärien muutoksien ennusteet ovat huomattavasti epävarmempia kuin lämpötilan 
ennusteet. Sademääränkin kasvun todennäköisyys on kuitenkin melko selvästi yli 50 %. Vuo-
sittaismuutoksen paras arvio on 4 %. Kesällä paras arvio on hitusen alempi kuin talvella, mutta 
ero on pieni ennusteiden epävarmuuteen verrattuna. 
 Kuten taulukoista ja kuvista nähdään, ei Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä ole suurta 
eroa sen paremmin lämpötilan kuin sademääränkään muutoksen ennusteissa.  
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 Talvi Kesä Vuosi Talvi Kesä Vuosi 
Muutoksen mediaani (ºC) 1.3 0.7 1.0 1.6 0.7 1.1 
Epävarmuusväli (ºC) -0.5 – 3.1 -0.2 – 1.6 0.0 – 1.8 -0.1 – 3.6 -0.1 – 1.8 0.1 – 2.2 
Lämpenemisen toden-
näköisyys (%) 

90 90 96 94 92 96 

 Talvi Kesä Vuosi Talvi Kesä Vuosi 
Muutoksen mediaani (%) 5 3 4 6 3 4 
Epävarmuusväli (%) -10 – 22 -14 – 22 -6 – 12 -8 – 22 -11 – 18 -5 – 3 
Sademäärän kasvun  
todennäköisyys (%) 

69 63 75 73 63 77 


