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Pääviestit

Lähde: Varsinais‐Suomen ilmasto‐ ja 
energiastrategia 2020
Piirros: Anne Myllyaho • Murrekäännös: 
Risto Vuorinen, Turkuseura

 Ilmasto on sään pitkäaikainen (~ 30 v) tilasto
 Ilmakehän kasvihuoneilmiö voimistuu 

ihmiskunnan toimien seurauksena
 Maapallon ilmasto on muuttumassa

 Jos kasvihuonekaasupäästöjä ei 
nopeasti vähennetä merkittävästi, 
1,5 asteen raja ylitetään!

 Varsinais-Suomi lämpenee enemmän kuin
maapallo keskimäärin 

 Varautuminen nykyisen ilmaston vaihtelevuuteen
ja ääritilanteisiin auttaa sopeutumaan tuleviin
muutoksiin ilmastossamme. 

 IL:n palveluja ja tuotteita rakennusten
suunnitteluvaiheesta kiinteistön ylläpitoon 



Ilmasto on sään 
pitkäaikainen (~ 30 v) 
tilasto

4



• Tyypillisesti  pitkät ja suhteellisen lämpimät kesät 
• Varsin lyhyet lauhat talvet
• Syksyt usein pitkiä ja kosteita
• Keväällä ja alkukesästä kuivaa ja viileää
• Vuoden keskilämpötila ulkosaaristossa n. 6C, sisämaassa vajaa +5C
• Vuoden sademäärä ulkosaariston 500–550 mm, sisämaassa 600–750 mm

Varsinais-Suomi  maamme lämpimintä aluetta

Vuoden keskilämpötila                Vuoden sademäärä                Vuotuisten sadepäivien määrä
1981-2010                                  1981-2010 1981-2010 

https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastollinen-vertailukausi

meren vaikutus



Viimeisen 30 vuorokauden sää Turussa

8.1.-6.2. vuonna 2019 vrt. 1981-2010

http://ilmatieteenlaitos.fi/viimeisen-30-vrk-saa
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Varsinais-Suomen ilmastoon kuuluu sääolojen vaihtelu 
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen  

https://ilmatieteenlaitos.fi/tilastoja-vuodesta-1961

Vuoden sademäärän 
poikkeama 
jakson 1981-2010 
keskiarvosta 
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1981-2010 keskiarvo: 686.5 mm   
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Helmikuun lumipeite Varsinais-Suomessa    

Lumen keskimääräinen syvyys 15.2. 
1981-2010

Lähteet: Ilmatieteen laitoksen Ilmastopalvelu 
https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastollinen-vertailukausi
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Lumen syvyyden poikkeama 
keskiarvosta 7.2.2019 (cm)

Asema
7.2.

2019

7.2.
1981-2010 
keskiarvo

Poikkea-
ma (cm)

Maksimi
(cm)

Maksimi
vuosi

Minimi
(cm)

Minimi-
vuosi

Kaarina 34 17 18 70 1966 0 1989
Laitila 46 16 30 50 1979 0 1993
Pöytyä 61 20 41 73 1966 0 1990



Ilmakehän 
kasvihuoneilmiö 
voimistuu 
ihmiskunnan toimien 
seurauksena
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http://www.adventures.com.sg/5d-gap-twrsa-russian-space-adventure/
http://www.maf.govt.nz/mafnet/rural-nz/sustainable-resource-
use/climate/impact-on-industries/greenhouse.jpg

Ilmakehän kasvihuoneilmiö

Hiilidioksidin ja muiden
kasvihuonekaasujen pitoisuudet
kasvaneet nopeasti

Fossiilisten polttoaineiden käyttö 
ja metsien raivaus

Huom. Ilmastojärjestelmässä palautetekijöitä, 
jotka vahvistavat kasvihuoneilmiön 
voimistumisen vaikutuksia

Kasvihuoneilmiön voimistuminen

Ilmakehän kasvihuoneilmiö voimistuu 
ihmiskunnan toimien seurauksena



Kasvihuonekaasut vähentävät 
lämpösäteilyn karkaamista avaruuteen

11

Energiatase rakennetussa ympäristössä
IR=pitkäaaltoinen lämpösäteily

Tärkeimmät ilmakehässä luonnostaan 
esiintyvät kasvihuonekaasut ovat 
vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2), 
metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) ja 
otsoni (O3). 

 Myös pilvet vaikuttavat lämpösäteilyn 
teholliseen ulossäteilyyn
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Hiilidioksidin pitoisuudet ilmakehässä 
jatkavat kasvuaan

Epäsuorat (proxy) mittaukset 
(jääkairauksiin perustuen) 

Lähde: NOAA

2006     2008    2010      2012    2014      2016     2018     2020

400   350   300   250    200   150    100     50     0
tuhatta vuotta ennen nykyaikaa (0=1950)

Hiilidioksidin pitoisuuden 
(ppm) suorat mittaukset 
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Hiilidioksidin pitoisuudet ilmakehässä 
jatkavat kasvuaan 

– samoin edelleen päästöt

Lähteet: NOAA; EPA

2006     2008    2010      2012    2014      2016     2018     2020

Fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä aiheutuneet hiilidioksidin 
maailmanlaajuiset päästöt

Hiilidioksidin pitoisuuden 
(ppm) suorat mittaukset 



Maapallon ilmasto on 
muuttumassa
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Jos kasvihuonekaasupäästöjä ei nopeasti 
vähennetä merkittävästi, 1,5 asteen raja 
ylitetään!
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Maapallon ilmasto on lämmennyt noin 
asteen esiteollisesta ajasta

(WMO, 6.2.2019)

 2015, 2016, 2017 ja 2018 olivat mittaushistorian toistaiseksi neljä 
lämpimintä vuotta

 20 lämpimintä vuotta on ajoittuvat 22 viimeiseen vuoteen
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Jos kasvihuonekaasupäästöjä ei nopeasti 
vähennetä merkittävästi, 1,5 asteen raja ylitetään
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Varsinais-Suomi 
lämpenee enemmän 
kuin maapallo 
keskimäärin 
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Varsinais-Suomen ilmasto on jo muuttunut 

Lähde: Luomaranta et al. (2019) 

 Vuoden keskilämpötila Turussa vuodesta 1960 
on kohonnut 0,44C vuosikymmenessä

 Lumipeite on ohentunut v. 1961-2014
 Lumipeitteisten (>15 cm) päivien 

määrä on supistunut selvästi (kuva yllä)
 Pysyvän lumikauden päättymisaika 

on varhentunut 
 Pysyvä lumikausi on lyhentynyt 

 Mutta: tuulen 
keskimääräiset ja 
maksiminopeudet 
pienentyneet v. 1979-2008  

Lähde: Laapas & Venäläinen (2017)



22
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Varsinais-Suomen ilmasto: 
mikä muuttuu ja kuinka paljon? 

Keskiarvo Turussa 
v. 1981-2010:  5.7 C



 Ilmastonmuutosten nopeus riippuu suuresti 
ihmiskunnan tulevista kasvihuonekaasupäästöistä

 Ilmastonmuutoksen mallintamiseen liittyy epävarmuutta

 Ilmasto vaihtelee luonnostaan 

Miksi Varsinais-Suomen tulevaa ilmastoa 
ei voi ennustaa tarkasti? 

Asema
1981-2010 
keskiarvo

Maksimi
(cm)

Minimi
(cm)

Kaarina 17 70 0
Laitila 16 50 0
Pöytyä 20 73 0

Lumen syvyys 7. helmikuuta



 Ilmastonmuutosten nopeus riippuu suuresti 
ihmiskunnan tulevista kasvihuonekaasupäästöistä

 Ilmastonmuutoksen mallintamiseen liittyy epävarmuutta

 Ilmasto vaihtelee luonnostaan 

Miksi Varsinais-Suomen tulevaa ilmastoa 
ei voi ennustaa tarkasti? 

• Vuosisadan alkupuolella luonnollinen vaihtelu peittää 
helposti alleen pitkän aikavälin trendin 

• Luonnollinen vaihtelu näyttää välillä kiihdyttävän muutoksia, välillä jarruttavan niitä
• Mitä pienempää aluetta tarkastellaan, 

sitä suurempi on luonnollisen vaihtelun merkitys 
• Myös ilmastomallikokeiden tuloksissa on mukana ilmaston satunnaista vaihtelua 



Ref: Kimmo Ruosteenoja

Maapallon keskilämpötilan muutos (°C) 
vrt. 1971-2000

Suomen keskilämpötila 
kohoaa jatkossa 60-90% 
enemmän kuin maapallo 
keskimäärin 

Suomen keskilämpötilan muutos (°C)
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Vuoden keskilämpötila Turussa    

?
CO2 -päästöt

Keskiarvo Turussa 
v. 1981-2010:  5.7 C
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Vuoden keskilämpötila Turussa    

CO2 -päästöt

 Päästöjen rajoittaminen ei enää pysäytä 
ilmastonmuutosta, mutta hidastaa ja rajoittaa sitä. 



Lämpötilan nousu voimakkainta
talvikuukausina 
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• Lämpeneminen on jatkossakin voimakkainta talvella ja 
mitä pohjoisemmaksi mennään

• Sulamis-jäätymissyklit lisääntyvät
• Routa-aika lyhenee ja roudan syvyys ohenee

Ilmastomallien tulosten keskiarvona
saatu paras arvio

Pylväät: mallitulosten eroista aiheutuva
epävarmuusväli



Sateet lisääntyvät eniten talvella
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• Talven sademäärät kohoavat
• Talvisten vesisateiden osuus kasvaa, lumisateiden osuus 

pienenee
• Kesällä keskimääräinen sadanta ei muutu huomattavasti, 

mutta rankimmat sateet voimistuvat (sekä vuorokausi- että 
lyhyemmät sateet)

Ilmastomallien tulosten keskiarvona
saatu paras arvio

Pylväät: mallitulosten eroista aiheutuva
epävarmuusväli



Talvella entistä harmaampaa, 
alkusyksystä aurinkoisempaa 
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• Sateiden ohella pilvisyys lisääntyy talvella
• Talvella maan pinnalle tulevan auringonsäteilyn määrä 

pienenee → harmaampaa ja pimeämpää
• Loppukesällä ja syksyllä hieman aurinkoisempaa

Ilmastomallien tulosten keskiarvona
saatu paras arvio

Pylväät: mallitulosten eroista aiheutuva
epävarmuusväli



Muutos keskiarvossa ja 

vaihtelevuudessa → suhteellisen 

suuri muutos toisessa ääripäässä

Muutos jakauman muodossa → 

suhteellisen suuri muutos jakauman 

ääripäässä

Helteet lisääntyvät, rankkasateet voimistuvat 

Lämpötilojen vaihtelevuus vähenee 
talvella (vaikkakin edelleen suurta), 
lisääntyy hieman kesäll



• Lämpötila nousee kaikkina 
vuodenaikoina, talvella kuitenkin 
enemmän kuin kesällä.

• Kesällä kaikkein korkeimmat mitattavat 
lämpötilat kohoavat likimain samaa tahtia 
kuin keskilämpötilatkin

• Talvella sataa selvästi nykyistä 
enemmän, ja aurinkoa nähdään 
harvemmin. Sekä keskimääräiset että 
suurimmat sademäärät kasvavat, kuten 
myös sadepäivien määrä. 

• Lumipeite ohenee; jäätymis-sulamis-
syklit lisääntyvät; lumisateiden osuus 
pienenee, mutta toisinaan voivat olla 
sankkoja (vrt. Merikarvia v. 2016)

• Kesällä keskimääräinen sademäärä ei 
muutu paljon, mutta rankkasateiden 
arvioidaan voimistuvan

• Keskimääräiset tuulen voimakkuudet 
pysynevät lähes ennallaan. 
Voimakkaimpien tuulten osalta muutos 
on epävarma.

• Turussa keskiveden korkeus muuttuu 
8 cm (epävarmuusväli -36… 64) cm 
v. 2100 mennessä*.

• Merellä jäät keskimäärin ohenevat ja 
jään pinta-ala pienentyy. Kuitenkin 
yksittäisiä runsasjäisiäkin talvia 
esiintyy vielä lähivuosikymmeninä.

Yhteenvetoa ilmastonmuutoksista
Varsinais-Suomessa

 Muutosten voimakkuuden sanelee kasvihuonekaasujen päästöjen kehittyminen
 Varautuminen nykyisen ilmaston vaihtelevuuteen 

ja ääritilanteisiin auttaa sopeutumaan tuleviin muutoksiin ilmastossamme. 
* Pellikka et al. (2018)



Varautuminen nykyisen 
ilmaston vaihtelevuuteen 
ja ääritilanteisiin auttaa 
sopeutumaan tuleviin 
muutoksiin ilmastossamme

IL:n palveluja ja tuotteita 
rakennusten suunnitteluvaiheesta 
kiinteistön ylläpitoon
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Rakentaminen ja kiinteistönhuolto 
 IL:n palveluja ja tuotteita suunnittelusta 

kiinteistön ylläpitoon  
• Konsulttipalveluita rakennusten suunnitteluvaiheessa

• Ilmanet: tarkkoja ja tiheästi päivittyviä sääpalveluja

Kuva: A. Halas

• rakentamisen avuksi 
• kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoyritysten käyttöön

• Tuulikuormat

• Vapaasti saatavissa suoraan IL:n verkkosivuilta:
• Lämmitystarveluku eli astepäiväluku 
• Keskiveden korkeudet Suomen rannikolla 
• Rakennusten energialaskennan ilmastolliset testivuodet*
• Rakennusfysiikan ilmastolliset testivuodet**
• Alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet Suomen 

rannikolla
• Säähavainnot ja ennusteet 

Kuva: R. Hyvönen

Kuva: J. Vehkakoski

https://ilmatieteenlaitos.fi/rakentaminen-ja-kiinteistonhuolto

*http://www.ym.fi/fi-fi/maankaytto_ja_rakentaminen/lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Energiatehokkuus

** FRAME - Future Envelope Assemblies and HVAC Solutions
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• Ilmastotilastot ja esim. viralliset sääennätykset 

• Avoin data

Rakentaminen ja kiinteistönhuolto 
muuttuvassa ilmastossa 

 lisätietoa IL:n verkkosivustoilta  

o Voit ladata ilmaiseksi ja rekisteröitymättä menneitä 
havaintoja suoraan taulukkoon. 

https://www.kysyilmastosta.fi/

• Ilmasto-opas.fi

o Voit kysyä mitä vain ilmastosta

https://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/

o tietoaineistoja koneluettavassa muodossa maksutta

https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmasto
https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data

• Säähavaintojen latauspalvelu 

o kokoaa yhteen osoitteeseen ja yhtenäiseen muotoon 
käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa 
ilmastonmuutoksesta 

• Kysy Ilmastosta - verkkosivusto

http://ilmasto-opas.fi/fi/



Pääviestit
 Ilmasto on sään pitkäaikainen (~ 30 v) tilasto
 Ilmakehän kasvihuoneilmiö voimistuu 

ihmiskunnan toimien seurauksena
 Maapallon ilmasto on muuttumassa

 Jos kasvihuonekaasupäästöjä ei 
nopeasti vähennetä merkittävästi, 
1,5 asteen raja ylitetään!

 Varsinais-Suomi lämpenee enemmän kuin
maapallo keskimäärin 

 Varautuminen nykyisen ilmaston vaihtelevuuteen
ja ääritilanteisiin auttaa sopeutumaan tuleviin
muutoksiin ilmastossamme. 

 IL:n palveluja ja tuotteita rakennusten
suunnitteluvaiheesta kiinteistön ylläpitoon 

Lähde: Varsinais‐Suomen ilmasto‐ ja energiastrategia 2020
Piirros: Anne Myllyaho • Sananparsia Kalannista 1930‐luvulta (Sanan
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus



Kiitos mielenkiinnosta!
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Kirsti Jylhä
Sään ja ilmastonmuutoksen vaikutustutkimus

Ilmatieteen laitos


