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Kumpulan tiedekirjasto

Tässä työssä on tutkittu Euroopan ja Pohjois-Atlantin talvi-ilmaston muuttumista 30-
vuotisjaksojen 1961–1990 ja 1991–2020 välillä. Aineistona on käytetty Euroopan keskipitkien
sääennusteiden keskuksen (ECMWF) kehittämää ERA5-uusanalyysidataa, jossa on assimiloitu
havaintoja sääennustusmallin tuottamaan alkuarvauskenttään. Karttakuvat on piirretty niin ikään
ECMWF:n kehittämällä ohjelmistolla, Metviewillä. Lämpötilan muutoksen pystyleikkauskuvan
piirtämiseen on puolestaan käytetty Pythonin numpy- ja matplotlib.pyplot -kirjastoja.

Työssä on tarkasteltu ilmanpaineessa, suihkuvirtauksessa, lämpötilassa, pystyliikkeissä, kos-
teudessa ja sademäärässä tapahtuneita muutoksia. Ennen varsinaisia tuloksia tutkielmassa on
selitetty meteorologisiin suureisiin liittyvää fysikaalista teoriaa: miten paine, lämpötila ja tiheys
ovat riippuvaisia toisistaan, kuinka geostrofinen tuuli syntyy sekä mitkä tekijät vaikuttavat sateen
syntyyn.

Kaikissa tarkasteltavissa suureissa on havaittu muutoksia. Lämpötilat ovat nousseet lähes
koko Euroopan ja Pohjois-Atlantin alueella: eniten Pohjois-Euroopassa ja Pohjoisella jäämerellä
sekä vähemmän Etelä-Euroopassa. Ilmanpaine on noussut Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Atlantin
pohjoisosassa sekä laskenut Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Atlantin eteläosassa. 250 hPa:n pai-
nepinnan Pohjois-Atlantin keskimääräinen suihkuvirtausmaksimi on voimistunut ja liikahtanut
hieman pohjoisemmaksi. Sademäärät ja ilman sisältämän vesihöyryn määrä ovat kasvaneet
Pohjois-Euroopassa ja pienentyneet Etelä-Euroopassa. Nousu- ja laskuliikkeet ovat monin paikoin
voimistuneet.

Muutosten tilastollisen merkitsevyyden tutkimiseen on käytetty Studentin kaksisuuntaista
t-testiä. Alatroposfäärin lämpötilan muutos on eniten tilastollisesti merkitsevä, mutta muidenkin
suureiden muutoksissa tilastollista merkitsevyyttä havaittiin laajalti. Tämä on loogista, sillä
lämpötilan muutokset ovat kytköksissä myös muiden suureiden muutoksiin.

Aiheesta on tehty myös aiemmin tutkimuksia, joiden tulokset ovat pääosin yhteensopivia
tämän työn tulosten kanssa. Ainoastaan 500 hPa:n painepinnan geopotentiaalikorkeuden trendissä
oli pientä eroavaisuutta. Tässä tutkielmassa muutosten tilastollinen merkitsevyys oli suurempaa
kuin aiemmissa tutkimuksissa.
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1. Johdanto

Kuten Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n tuore ilmastoraportti
elokuulta 2021 kertoo, on ilmasto lämmennyt viime vuosikymmeninä huomattavasti
koko maapallolla [Masson-Delmotte et al., 2021]. Globaali keskilämpötila oli 1,1 ◦C
lämpimämpi vuosina 2001–2020 kuin vuosina 1850–1900. Lämpeneminen ei ole kui-
tenkaan ollut yhtä voimakasta kaikkialla: korkeat leveysasteet ovat lämmenneet
huomattavasti enemmän kuin matalat. Lämpeneminen johtuu ilmakehän kasvihuone-
kaasupitoisuuksien, erityisesti hiilidioksidipitoisuuden kasvusta. Lämpötilan kasvun
seurauksena myös monet muut meteorologisesti mielenkiintoiset suureet ovat muut-
tuneet. Ilma käyttäytyy likimain ideaalikaasun tavoin, ja ideaalikaasun tilanyhtälön
mukaan lämpötilan muutokset ovat kytköksissä myös paineen ja tiheyden muutoksiin
[Holton & Hakim, 2013]. Toisaalta lämpötilalla on omat vaikutuksensa myös ilmake-
hän kosteussisältöön.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, kuinka troposfäärin talvi-ilmasto-olot ovat muut-
tuneet Euroopassa ja Pohjois-Atlantilla. Tutkielma keskittyy pääosin vapaaseen
ilmakehään, mutta tarkastelussa on myös ilman lämpötila kahden merin korkeudella
maanpinnasta, merenpintapaine ja sademäärä sekä se, kuinka pintailmastossa tapahtu-
neet muutokset voidaan selittää vapaassa ilmakehässä tapahtuneiden muutosten avulla.

Troposfääri on ilmakehän alin kerros, joka koostuu rajakerroksesta ja vapaasta
troposfääristä [Holton & Hakim, 2013]. Rajakerroksella tarkoitetaan troposfäärin alin-
ta kerrosta, joka on vuorovaikutuksessa maan- tai merenpinnan kanssa. Rajakerroksen
korkeuteen vaikuttavat muun muassa vuorokaudenaika, vuodenaika ja leveyspiiri
[Markowski & Richardson, 2010]. Tyypillisesti rajakerroksen korkeus on noin yksi
kilometri, mutta sen vaihteluväli on 30 metristä jopa kolmeen kilometriin. Raja-
kerros on korkein subtrooppisilla autiomaa-alueilla, joilla auringonsäteily lämmittää
maanpintaa voimakkaasti ja joilla suuri osa säteilytaseesta jää havaittavan lämmön
vuohon. Matalimmillaan rajakerros on korkeilla leveysasteilla talvikuukausina, jolloin
auringonsäteilyn määrä on hyvin vähäinen. Tällöin rajakerroksen korkeus on tyynellä
ja selkeällä säällä alimmillaan vain joitain kymmeniä metrejä. Vapaa troposfääri on
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2 Luku 1. Johdanto

se kerros troposfääristä, joka alkaa rajakerroksen jälkeen ja päättyy tropopaussiin eli
troposfäärin ja stratosfäärin väliseen rajapintaan. Vapaan troposfäärin sääilmiöt eivät
ole välittömässä vuorovaikutuksessa maan- tai merenpinnan kanssa. Näin ollen vapaan
troposfäärin meteorologiset suureet ovat vertailukelpoisia keskenään riippumatta esi-
merkiksi vuorokaudenajasta tai siitä, tarkastellaanko meren- vai maanpäällistä aluetta.

Euroopassa ja Pohjois-Atlantilla rajakerros on talvikuukausina hyvin matala,
sillä Eurooppa ja Pohjois-Atlantti sijaitsevat verrattain pohjoisessa: noin leveyspiirien
35 ◦N ja 70 ◦N välissä eli keskileveysasteilla. Alueesta mielenkiintoisen tekee se, että
Eurooppa ja Pohjois-Atlantti poikkeavat ilmastoltaan monella tapaa muista saman
leveyspiirin alueista [Hartmann, 2016]. Erityisesti Länsi- ja Pohjois-Euroopan ilmastoa
hallitsevat vahvasti Atlantilta puhaltavat läntiset ja lounaiset ilmavirtaukset sekä
Pohjois-Atlantin lämmin merivirta. Näiden olosuhteiden vuoksi erityisesti Pohjois-
Eurooppa on huomattavasti lämpimämpi kuin esimerkiksi Siperia, Kanada tai Alaska.
Myös rajakerros on korkeampi Euroopassa kuin edellä mainituilla alueilla. Toisaalta
Itä-Euroopassa on myös mannerilmastolle tyypillisiä piirteitä.

Ilmastoa ja sen muuttumista tutkittaessa on todettu sopivaksi tarkastella 30
vuoden mittaisia vertailukausia: 30 vuoden jakso on riittävän pitkä minimoidakseen
yksittäisten poikkeuksellisten sääilmiöiden vaikutuksen pitkän ajan keskiarvoon ja
toisaalta riittävän lyhyt, ettei ilmasto ehdi jakson aikana muuttua merkittävästi
[FMI, 2022a]. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kahta peräkkäistä ilmastollista 30-
vuotisjaksoa: vuosia 1961–1990 ja 1991–2020. Tutkielman aineistona on Euroopan
keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) kehittämä ERA5-uusanalyysidata,
jossa on assimiloitu havaintoja sääennustusmallin tuottamaan alkuarvauskenttään.
ERA5-datasta kerrotaan tarkemmin luvussa 2. Käytettävissä olevan aineiston pe-
rusteella pyritään selvittämään, mitkä tekijät troposfäärin talvi-ilmastossa ovat
kuluneiden vuosikymmenten aikana Euroopassa ja Pohjois-Atlantilla muuttuneet, mi-
ten muutokset kytkeytyvät toisiinsa ja ovatko tutkimuksen tulokset linjassa aiemmin
tehtyjen tutkimusten kanssa.



2. Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Tässä luvussa käsitellään tutkielmassa käytettyä aineistoa ja tutkimusmenetelmiä. Ai-
neistona tässä tutkielmassa on käytetty Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuk-
sen (ECMWF) kehittämää ERA5-uusanalyysia, jota käsitellään alaluvussa 2.1. Tutki-
mustyökaluna on ollut puolestaan datan visualisointiin käytetty ohjelmisto Metview,
joka on kehitetty osana ECMWF:n ja Brasilian kansallisen avaruusinstituutin (IN-
PE) välistä yhteistyötä [ECMWF, 2022c]. Metviewillä uusanalyysidataa voidaan esit-
tää muun muassa karttamuodossa. Metview-ohjelmistoa ja sen ominaisuuksia käsitel-
lään alaluvussa 2.2.

2.1 ERA5-uusanalyysi

Uusanalyysillä tarkoitetaan ilmakehän menneestä fysikaalisesta tilasta tehtyä analyy-
siä, joka pohjautuu sekä tehtyihin havaintoihin että ilmakehän fysikaalista tilaa kuvaa-
vien yhtälöiden avulla kehitetyn numeerisen säämallin laskelmiin [reanalysis.org, 2022].
Uusanalyysin tavoitteena on yhdistää havainnot ja tietokonemallin ennustama ilma-
kehän fysikaalinen tila siten, että lopputulos olisi mahdollisimman lähellä todellista
tilaa. Tunnetuimpia globaaleja uusanalyysejä ovat muun muassa Yhdysvaltain ym-
päristön ennustamisen kansallisten keskusten (National Centers for environmental
prediction - NCEP) ja Ilmakehän kansallisen tutkimuskeskuksen (National Center
for Atmospheric Research) NCEP/NCAR -uusanalyysi sekä ECMWF:n toteuttama
ERA5-uusanalyysi, joka tulee sanoista "ECMWF re-analysis". Numero 5 nimen pe-
rässä kertoo uusanalyysin versiosta: ERA5 on ECMWF:n uusanalyyseistä uusin. Sen
edeltäjiä ovat uusanalyysit ERA15, ERA40 ja ERA-Interim.

Tähän tutkielmaan valikoitui ERA5-uusanalyysi, sillä se on ECMWF:n uusana-
lyyseistä uusin ja resoluutioltaan tarkin [ECMWF, 2022a]. Se myös kattaa vuodesta
1950 eteenpäin kaikki vuodet, ja näin ollen myös tässä tutkielmassa käytetyistä vuosis-
ta (1961–2020) on saatavilla ERA5-dataa. Hilapisteiden väli ERA5-datassa on 0,25 ◦ ja
dataa on saatavilla lukuisilta eri tasoilta maanpinnalta aina 80 kilometrin korkeuteen
saakka. Tässä työssä on kuitenkin käytetty vain murto-osaa saatavilla olevista tasoista.
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4 Luku 2. Aineisto ja tutkimusmenetelmät

ERA5-data on vapaasti saatavilla muun muassa Copernicuksen Climate data
storesta [Bell et al., 2021, Hersbach et al., 2021], ja tätä alustaa käytettiin datan
lataamiseen myös tätä tutkielmaa varten. Dataa ladattiin alueelta (20 – 90 ◦N, 40 ◦W
– 60 ◦E) ja hilapisteiden välinä käytettiin tarkinta mahdollista saatavilla olevaa väliä:
0,25 ◦. Tutkielmaa varten ladattiin kuukausikeskiarvot joulu-, tammi- ja helmikuulta
seuraavista suureista:

• Merenpinnan tasolle redusoitu ilmanpaine

• 500 hPa:n painepinnan geopotentiaalikorkeus

• 250 hPa:n painepinnan tuulen u-komponentti

• 250 hPa:n painepinnan geopotentiaalikorkeus

• Lämpötila eri painepinnoilla 50 hPa:n välein välillä 1000 hPa – 250 hPa

• Lämpötila kahden metrin korkeudella maanpinnasta

• 700 hPa:n painepinnan pystytuuli (ω)

• Ilmapilarin kokonaiskosteussisältö

• Sademäärä

Yllä olevan listan suureiden keskiarvoista ja niiden muutoksista sekä muutosten ti-
lastollisesta merkitsevyydestä tehtiin erilaisia karttakuvia Metviewin avulla. Yhteen
pystyleikkauskuvaan data laskettiin Metviewillä, mutta itse kuva piirrettiin Pythonin
numpy- ja matplotlib.pyplot -kirjastoja apuna käyttäen. Metviewin käyttöä ja kuvien
piirtämistä käsitellään alaluvussa 2.2.

2.2 Metview

Metview on ECMWF:n julkaisema ohjelmisto, jolla voi visualisoida meteorologista
dataa [ECMWF, 2022c]. Ohjelmisto on sekä operatiivisten meteorologien että tutki-
joiden käytössä. Käyttöliittymä on kuvakepohjainen ja siten melko helppokäyttöinen.
Ohjelmasta löytyy myös mahdollisuus käyttää Metviewin omaa komentosarjakieltä,
ja kuvakepohjaista käyttöä sekä komentosarjakieltä voi myös yhdistää. Metview
tukee useita eri tiedostomuotoja: muun muassa GRIB- , BUFR-, MARS- ja NetCDF-
tiedostoja. Tähän tutkielmaan liittyvien kuvien piirtämiseen on käytetty vain
GRIB-tiedostoja.



2.2. Metview 5

Metviewissä on lukuisia eri työkaluja datan visualisointiin. GRIB-tiedostoista
voi suodattaa esimerkiksi tietyt ajanhetket, suureet tai painepinnat pois. Dataa voi
visualisoida muun muassa kartta-, poikkileikkaus- ja luotausnäkymässä. Haluamansa
alueen voi rajata kartalta ja dataa voidaan näyttää erilaisilla väreillä tai samanarvon-
käyrillä. Datasta voi myös laskea esimerkiksi keskiarvoja ja eri GRIB-tiedostoille voi
tehdä laskutoimituksia keskenään.

Tässä tutkimuksessa on käytetty seuraavia työkaluja:

• GRIB Filter

• Geographical View

• Contouring

• Simple Formula

Kuva 1. Metviewin kuvakepohjainen käyttöliittymä.

Kuva 1 on kuvakaappaus Metviewin kuvakepohjaisesta käyttöliittymästä. Maa-
pallokuvake on .grib-tiedosto, diskettikuvake maapallolla vasemmassa alakulmassa on
GRIB Filter, karttakuvake on Geographical View, kuvake kynällä ja viivoilla on Con-
touring ja oranssi helmitaulu on Simple Formula. Kuvassa on lisäksi avattuna valikko,
josta voi luoda uuden työkalun. Alla on esitetty tarkemmin, mitä eri työkaluilla voi
Metviewissä tehdä.
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GRIB Filter on työkalu, jolla voi valita GRIB-tiedostoista esimerkiksi tietyn
ajanjakson tai tietyt painepinnat. Tässä tutkielmassa GRIB Filteriä käytettiin kaik-
kien suureiden osalta ajanjaksojen rajaamiseen, kun 60-vuotisjaksosta eroteltiin
kaksi eri 30-vuotisjaksoa. Lämpötilan osalta GRIB Filteriä käytettiin myös tiettyjen
painepintojen valitsemiseen. Laskettaessa lämpötilan muutoksia eri painepinnoilla
yksittäisissä pisteissä GRIB Filteriä käytettiin myös pienemmän alueen rajaamiseen,
jotta datan käsittely olisi sujuvampaa.

Geographical View -työkalulla voi valita minkä tahansa karttanäkymän maapal-
lolta. Tässä tutkielmassa toimintoa käytettiin saman alueen rajaamiseen, jolta
käytettävä data oli ladattu. Geographical View -toimintoa käytettiin kaiken datan
visualisointiin lukuun ottamatta lämpötilan pystyleikkausta tietyissä pisteissä.

Contouring-työkalua käytettiin kaikissa karttakuvissa. Sen avulla määriteltiin
esimerkiksi geopotentiaalikorkeuksien isohypsien paksuus, väri ja tiheys. Lisäksi sillä
määriteltiin muuttujien eri suuruisia muutoksia kuvaavat värialueet ja niiden tiheys.
Contouring-työkalulla väripaletin pystyy määrittelemään kokonaan itse tai voi käyttää
myös valmiita paletteja. Tässä tutkielmassa hyödynnettiin molempia tapoja.

Simple Formula on tämän tutkielman kannalta työkaluista kaikkein hyödyllisin.
Sillä pystyy suorittamaan lukuisia erilaisia laskutoimituksia. Tärkein laskutoimitus
oli vertailukausien keskiarvojen laskeminen, joka onnistui Simple Formulaan upote-
tulla mean-funktiolla. Keskiarvojen laskemisen jälkeen käytettiin niin ikään Simple
Formulaan upotettua vähennyslaskuoperaattoria, jolla pystyttiin vähentämään vertai-
lukausien keskiarvot toisistaan. Toimintoa käytettiin myös yksiköiden muuntamiseen.
Esimerkiksi geopotentiaali muutettiin geopotentiaalikorkeudeksi jakamalla geopoten-
tiaali Maan putoamiskiihtyvyydellä (9,80665 m/s2).

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi Metviewissä on myös lukuisia muita omi-
naisuuksia, mutta niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa, sillä niitä ei tämän tutkielman
datan analysointiin käytetty. Yksi sellainen on Vertical Profile Data, jolla pystyy piir-
tämään dataa yksittäisestä pisteestä eri painepinnoilla. Toiminto osoittautui kuitenkin
kankeaksi ja visuaalisesti vaikealukuiseksi, joten lämpötilan muutosten pystyprofiilin
tarkastelu yksittäisissä pisteissä päätettiin tehdä Pythonilla. Metviewillä piirretyt
karttakuvat ja Pythonilla piirretty pystyleikkauskuva ovat nähtävissä luvussa 4.



3. Teoria

Tässä luvussa käsitellään meteorologian keskeisiä perusperiaatteita, jotka selittävät
tarkasteltavien meteorologisten suureiden fysiikkaa ja kytköksiä toisiinsa. Alaluvussa
3.1 määritellään geopotentiaali sekä käsitellään ilmanpaineen, lämpötilan ja tiheyden
välistä yhteyttä ideaalikaasun tilanyhtälön ja hydrostaattisen tasapainon kautta.
Geostrofisen tuulen syntyä sekä tuulen ja geopotentiaalin välistä yhteyttä käsitellään
puolestaan alaluvussa 3.2 ja sateen syntyyn vaikuttavia tekijöitä alaluvussa 3.3.

3.1 Paine, lämpötila ja tiheys

Ilmanpaine on tarkasteltavan korkeuden yläpuolisen ilmapilarin paino pinta-alaa
kohden [Holton & Hakim, 2013]. Yleensä ilmanpaineesta puhuttaessa tarkoitetaan
merenpinnan tasolla vallitsevaa ilmanpainetta, mutta meteorologiassa on oleellista
tarkastella ilmanpainetta myös eri korkeuksilla. Tavallinen xyz-koordinaatisto ei ole
kuitenkaan meteorologin näkökulmasta kaikkein käytännöllisin, vaan hyödyllisempää
on käyttää painekoordinaatistoa. Siispä muuta kuin merenpintapainetta tarkastellessa
ei puhuta itse paineesta vaan siitä, millä korkeudella jokin ilmanpaineen arvo on.

Painepinnan korkeutta tarkastellessa puhutaan geopotentiaalikorkeudesta, joka
tarkoittaa likimain samaa asiaa kuin korkeus [Holton & Hakim, 2013]. Geopotentiaali
on ilman potentiaalienergia massayksikköä kohden, kun maanpinta on määritelty
potentiaalienergian nollatasoksi. Geopotentiaali Φ korkeudella z on määritelty seuraa-
vasti:

Φ =
∫ z

0
gdz, (3.1)

jossa g on maan putoamiskiihtyvyys [Holton & Hakim, 2013]. Geopotentiaalin määri-
telmässä siis huomioidaan painovoiman vaihtelu, mutta malleissa yleensä käytetään
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8 Luku 3. Teoria

putoamiskiihtyvyydelle keskiarvoa g0 = 9,80665 m/s2.

500 hPa:n painepinnan geopotentiaalikorkeutta (Z500) käytetään usein sään en-
nustamiseen, sillä sääsysteemit liikkuvat tuolla korkeudella likimain samaan suuntaan
perusvirtauksen kanssa [ECMWF, 2022b]. Kuten merenpintapaineen arvot, myös
painepintojen geopotentiaalikorkeuksien arvot kertovat samalla tavalla matala- ja
korkeapaineiden alueista: keskimääräistä pienemmät korkeuden arvot vastaavat mata-
lampaa painetta ja keskimääräistä suuremmat korkeuden arvot vastaavat korkeampaa
painetta [Holton & Hakim, 2013]. Siten merenpintapaineen ja 500 hPa:n geopotenti-
aalikorkeuden karttoja on helppo verrata keskenään.

Napa-alueiden ja matalampien leveysasteiden välillä vallitsee suuri lämpötilaero,
joka johtuu siitä, että aurinko paistaa napa-alueille matalammassa kulmassa kuin
matalammille leveysasteille [Hartmann, 2016]. Ilma käyttäytyy likimain ideaalikaasun
tavoin, ja ideaalikaasun tilanyhtälön mukaan lämpötilalla ja paineella on yhteys
toisiinsa:

pα = RT, (3.2)

jossa p on ilmanpaine, α on ilman tiheyden käänteisluku, R on kuivan ilman kaasuva-
kio (287 Jkg−1K−1) ja T on lämpötila [Holton & Hakim, 2013].

Ideaalikaasun tilanyhtälöstä (3.2) nähdään myös, että ilman tiheys on kääntäen
verrannollinen sen lämpötilaan: kylmän ilman tiheys on siis suurempi kuin lämpimän
ilman. Ilmakehässä pätee ideaalikaasun tilanyhtälön lisäksi myös hydrostaattinen
tasapaino:

∂p

∂z
= −ρg, (3.3)

jossa ∂p
∂z

on paineen muutos korkeuden funktiona, ρ on ilman tiheys ja g on maan
putoamiskiihtyvyys [Holton & Hakim, 2013]. Pystysuuntainen painegradienttivoima
ja gravitaatiovoima siis tasapainottavat toisensa.

Yhdistämällä yhtälöt (3.2) ja (3.3) saadaan hypsometrinen yhtälö:

ZT = R

g

∫ p1

p2
Tdln(p), (3.4)
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jossa ZT on painepintojen p1 ja p2 välisen ilmakerroksen paksuus, p on ilmanpaine, R

on kuivan ilman kaasuvakio (287 Jkg−1K−1), g on maan putoamiskiihtyvyys ja T on
lämpötila.

Yhtälön (3.4) mukaan ilmakerroksen paksuus riippuu ilmakerroksen lämpötilas-
ta: lämmin ilmakerros on paksumpi kuin kylmä. Niinpä esimerkiksi kylmän mata-
lapaineen tapauksessa merenpintapaineen lisäksi myös ylempänä ilmakehässä paine
on matalampi. Vastaavasti lämpimän matalapaineen tapauksessa merenpintapaine
on alhainen, mutta ylempänä ilmanpaine voi olla korkeakin. Talvisissa kylmien kor-
keapaineiden tilanteissa merenpintapaine voi olla hyvinkin korkea, mutta ylempänä
ilmakehässä esimerkiksi 500 hPa:n painepinnan korkeudella voi olla matalapaineen
sola. Tällöin merenpinnan tason ja 500 hPa:n painepinnan tason väliin jäävä kerros
on hyvin ohut ja kylmä. Myös ero korkeiden ja matalien leveysasteiden geopotentiaa-
likorkeuksissa seuraa suoraan yhtälöstä 3.4.

3.2 Geostrofisen tuulen synty

Napa-alueiden ja keskileveysasteiden välinen ilmanpaine-ero synnyttää painegradientti-
voiman, joka pyrkii tasoittamaan ilmanpaine-eroja [Holton & Hakim, 2013]. Painegra-
dienttivoimasta syntyy tuuli, joka puhaltaa korkeamman paineen alueelta matalam-
man paineen alueelle. Koska maapallo kuitenkin pyörii oman akselinsa ympäri, pai-
negradienttivoiman lisäksi suuren mittakaavan tuuleen vaikuttaa myös coriolis-ilmiö
(tai coriolisvoima), joka syntyy maapallon pyörimisliikkeen seurauksena. Coriolis-ilmiö
pyrkii kääntämään tuulta pohjoisella pallonpuoliskolla menosuuntaan nähden 90◦ oi-
kealle ja eteläisellä pallonpuoliskolla 90◦ vasemmalle. Geostrofisen tasapainon vallitessa
painegradienttivoima ja coriolisvoima ovat vastakkaissuuntaiset ja ne tasapainottavat
toisensa. Näin ollen syntyy voimakas keskimääräinen länsituuli, geostrofinen tuuli, jo-
ka on määritelty seuraavasti:

−→
Vg = 1

f
k̂ × ∇pΦ, (3.5)

jossa −→
Vg on geostrofinen tuuli, f on coriolisparametri, k̂ on pystysuuntainen yksikkö-

vektori ja Φ on geopotentiaali [Holton & Hakim, 2013].
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Kuten yhtälöstä (3.5) huomataan, ilmanpaineella ja tuulella on yhteys toisiinsa.
Suihkuvirtaus on tuulen nopeuden maksimialueella, ja geopotentiaalikorkeusgra-
dientin maksimi on myös tuulen nopeuden maksimikohta. Geopotentiaalikorkeuden
samanarvonkäyristä eli isohypseistä pystyy päättelemään tuulen nopeuden lisäksi
myös tuulen suunnan: pohjoisella pallonpuoliskolla tuuli on isohypsien suuntainen
siten, että matalamman ilmanpaineen alue jää tuulivektorin vasemmalle puolelle ja
korkeamman ilmanpaineen alue puolestaan tuulivektorin oikealle puolelle.

3.3 Sateen synty

Sade vaatii syntyäkseen kosteutta ja nousuliikettä, joka on usein seurausta ilman epä-
vakaisuudesta [Holton & Hakim, 2013]. Nousevaa liikettä syntyy, kun pinnan lähellä
vallitsevat tuulet konvergoivat ja ylempänä ilmakehässä vallitsevat tuulet divergoivat.
Olettaen että ilmakehässä vallitsee lähes geostrofinen tasapaino ja että kitka sekä dia-
baattinen lämmitys voidaan jättää huomioimatta, pystyliike voidaan määrittää kvasi-
geostrofisen omegayhtälön avulla:

(
∇2 + f 2

0
σ

∂2

∂p2

)
ω = −f0

σ

∂

∂p
[−−→

Vg · ∇(ζg + f)] − R

σp
∇2(−−→

Vg · ∇T ), (3.6)

jossa f0 on coriolisparametrille määritelty keskimääräinen vakioarvo, ω on pai-
nepystynopeus, p on ilmanpaine, σ kuvaa lämpötilajakauman pystysuuntaista
stabiiliutta, −→

Vg on geostrofinen tuuli, ζg on geostrofinen pyörteisyys, f on leveyspii-
ristä riippuva coriolisparametri, R on kuivan ilman kaasuvakio ja T on lämpötila
[Ruosteenoja & Räisänen, 2013].

Yhtälön (3.6) vasen puoli kuvastaa pystyliikettä ja oikea puoli pyörteisyys- ja
lämpötila-advektioiden vaikutusta pystyliikkeeseen. Vasemman puolen ollessa posi-
tiivinen on kyseessä nousuliike. Oikean puolen ensimmäisen termi kuvastaa pyör-
teisyysadvektion muuttumista pystysuunnassa ja on positiivinen, kun syklonaalinen
pyörteisyysadvektio voimistuu korkeuden funktiona. Yhtälön oikean puolen toinen
termi puolestaan kuvastaa lämpötila-advektiota ja on positiivinen, kun on kyseessä
lämmin advektio, joka pyrkii synnyttämään nousuliikettä.

Pystyliikkeen alueet ovat myös vahvasti kytköksissä matala- ja korkeapaineiden
sijaintiin [Holton & Hakim, 2013]. Syklonaaliseen pyörteisyyteen liittyy lähes aina
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matalapaineen alue, joka syntyy, kun ilma pyrkii geostrofiseen tasapainoon. Antisyklo-
naaliseen pyörteisyyteen liittyy taas korkeapaineen alue ja laskuliike.

Jotta sadetta syntyisi, on ilmassa oltava myös riittävästi kosteutta. Ilman kapa-
siteetti varastoida kosteutta riippuu sen lämpötilasta: kylmä ilma pystyy sitomaan
vähemmän vesihöyryä kuin lämmin. Tämä yhteys nähdään Clausius-Clapeyronin
yhtälöstä:

1
es

des

dT
= L

RvT 2 , (3.7)

jossa es on vesihöyryn kyllästysosapaine, T on ilman lämpötila, L on veden tiivisty-
mislämpö ja Rv on kostean ilman kaasuvakio [Holton & Hakim, 2013].

Yhtälön (3.7) mukaan lämpötilan kasvaessa myös vesihöyryn kyllästysosapaine
kasvaa. Näin ollen korkeammissa lämpötiloissa sama absoluuttinen vesimäärä ei saa
ilmaa kyllästystilaan kuin matalammissa lämpötiloissa. Korkeammissa lämpötiloissa
tarvitaan siis enemmän vesihöyryä, jotta tiivistyminen tapahtuisi. Näin ollen lämmin
ilma pystyy sitomaan enemmän vesihöyryä kuin kylmä ilma.

Ilman epävakaisuus riippuu sen pystysuuntaisesta lämpötilavähetteestä ja ilman-
kosteudesta [Bister, 2020]. Mikäli ilma on kyllästystilassa, on tilanne ilmakehässä
epävakaa, kun lämpötilavähete on suurempi kuin pseudoadiabaattinen lämpötilavähe-
te. Mikäli ilma taas ei ole kyllästystilassa, epävakaisuus vallitsee ilmakehässä varmasti
silloin, kun lämpötilavähete on suurempi kuin kuiva-adiabaattinen lämpötilavähete.
Jos ilma ei ole kyllästystilassa ja jos lämpötilavähete on pseudoadiabaattisen ja kuiva-
adiabaattisen lämpötilavähetteen välissä, on ilma tietyissä erityistapauksissa epävakaa
joillekin ilmapaketin äärellisille nostoille.





4. Havaitut muutokset

Tässä luvussa tarkastellaan meteorologisissa suureissa havaittuja muutoksia. Alaluvus-
sa 4.1 käsitellään ilmanpaineessa tapahtuneita muutoksia. Alaluvussa 4.2 puolestaan
tarkastellaan suihkuvirtauksen sijainnin ja voimakkuuden muuttumista tuulen no-
peuskenttien ja geopotentiaalikorkeuskenttien avulla. Lämpötilassa tapahtuneita
muutoksia tarkastellaan alaluvussa 4.3. Kosteudessa, pystyliikkeissä ja sademäärissä
tapahtuneita muutoksia käsitellään alaluvussa 4.4. Muutosten tilastollinen merkitse-
vyys on esitetty alaluvussa 4.5.

4.1 Ilmanpaine

Ilmanpaineessa tapahtuneita muutoksia tutkittiin merenpintapainekentässä ja
500 hPa:n geopotentiaalikorkeuskentässä tapahtuneiden muutosten kautta. On mer-
kittävää nähdä, kuinka paljon molempien kenttien muutokset ovat toisiensa kaltaiset
ja toisaalta, kuinka ne eroavat toisistaan. Ilmanpainekentät eri korkeuksilla ylipäätään
poikkeavat toisistaan, joten on syytä olettaa, että myös niissä tapahtuneissa muutok-
sissa on eroavaisuuksia.

Hetkellisistä 500 hPa:n geopotentiaalikorkeuskentistä ja merenpintapaineken-
tistä näkisi hyvin yksittäisten matalapainesysteemien ja antisyklonien sijainnit
[Lackmann, 2011]. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kuitenkin ainoastaan kuukausi-
keskiarvoistettua dataa. Tarkastelussa siis on se, kuinka paljon merenpintapaine-
ja 500 hPa:n geopotentiaalikorkeuskentät ovat talviaikana keskimäärin vertailu-
kausien välillä muuttuneet. Muutoksista pystyy päättelemään muun muassa sen, onko
keskimääräinen ilmanpaine noussut vai laskenut keskiarvoistettujen painekenttien ab-
soluuttisissa minimi- tai maksimikohdissa ja mihin suuntaan keskimääräiset isobaarit
tai isohypsit ovat vertailukausien välillä liikkuneet.

13
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(a) merenpintapaine (hPa)

(b) 500 hPa:n painepinnan geopotentiaalikorkeus (Dm)

Kuva 2. (a) Keskimääräinen merenpintapaine (hPa) ja (b) 500 hPa:n painepinnan kes-
kimääräinen geopotentiaalikorkeus (Dm) talvella (joulu-tammi-helmi) vertailukausilla
1961–1990 (siniset samanarvonkäyrät) ja 1991–2020 (punaiset samanarvonkäyrät).
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Kuva 2 näyttää sekä keskimääräisen merenpintapaineen että 500 hPa:n geopo-
tentiaalikorkeuden molemmilta vertailukausilta. Kuten kuvasta nähdään, vertailu-
kausien välillä on eroavaisuuksia. Islannin lähistöllä sijaitsevan matalan ilmanpaineen
keskuksen syventyminen näkyy molemmista kentistä selvästi, mutta merenpintapai-
nekentästä vielä paljon selvemmin kuin 500 hPa:n geopotentiaalikorkeuskentästä.
Lisäksi 500 hPa:n isohypsit ovat liikkuneet Islannin matalapainetta lukuun ottamatta
pohjoisemmaksi. Merenpintapaineen isobaarit ovat puolestaan erityisesti Pohjois- ja
Itä-Euroopassa liikkuneet hieman etelämmäksi. Pohjois-Atlantilla merenpintapaineen
isobaarit ovat kuitenkin liikkuneet 500 hPa:n painepinnan isohypsien tapaan pohjoi-
semmaksi.

Kuva 3. Keskimääräinen merenpintapaine (mustat samanarvonkäyrät, hPa) jaksolla
1961–2020 sekä keskimääräisen merenpintapaineen muutos (värikentät, hPa) ver-
tailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä talvikuukausina (joulu-tammi-helmi).
Punertavat värit kuvaavat ilmanpaineen voimakkainta kasvua ja sinertävät värit voi-
makkainta pienenemistä.
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Kuvasta 3 nähdään sekä keskimääräisen talviaikaisen merenpintapaineen muu-
tos vertailukausien välillä että keskimääräinen talviaikainen merenpintapaine koko
tarkasteltavalla jaksolla 1961–2020. Pohjois-Atlantin pohjoisosassa sijaitseva matalam-
man ilmanpaineen alueen keskus on syventynyt noin kaksi hehtopascalia ja toisaalta
Pohjois-Atlantin eteläosassa sijaitseva korkeapaineen keskus on vahvistunut lähes
saman verran. On kuitenkin huomattavaa, että suurin ilmanpaineen pieneneminen ei
ole tapahtunut matalan ilmanpaineen keskuksen kohdalla vaan hieman leveyspiirin
70 ◦N pohjoispuolella. Myöskään suurin ilmanpaineen kasvu ei ole tapahtunut korkean
ilmanpaineen keskuksen kohdalla vaan hieman pohjoisempana. Yhdistämällä nämä
havainnot kuvan 2 ilmanpaine- ja geopotentiaalikorkeuskenttiin voidaan päätellä,
että ilmanpaineen keskimääräiset maksimi- ja minimikohdat ovat liikkuneet hieman
pohjoisemmaksi. Kuvasta 3 on myös selvästi nähtävissä, että ilmanpaine-ero etelän ja
pohjoisen välillä on kasvanut, mikä kertoo myös keskimääräisen länsituulen voimistu-
misesta.

Kuva 4. 500 hPa:n painepinnan keskimääräinen geopotentiaalikorkeus (mustat sama-
narvonkäyrät, Dm) jaksolla 1961–2020 sekä keskimääräisen geopotentiaalikorkeuden
muutos (värikentät, Dm) vertailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä talvikuu-
kausina (joulu-tammi-helmi). Punertavat värit kuvaavat geopotentiaalikorkeuden
voimakkainta kasvua ja sinertävät värit voimakkainta pienenemistä.
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Kuvasta 4 puolestaan nähdään keskimääräisen talviaikaisen 500 hPa:n painepin-
nan geopotentiaalikorkeuden muutos vertailukausien välillä sekä keskimääräinen
500 hPa:n painepinnan talviaikainen geopotentiaalikorkeus koko tarkasteltavalla
jaksolla 1961–2020. Trendi on samanlainen kuin kuvan 3 merenpintapaineessa.
Pohjois-Atlantin eteläosassa geopotentiaalikorkeus on selvästi noussut ja pohjoisosassa
puolestaan selvästi laskenut. 500 hPa:n painepinnalla geopotentiaalikorkeuden suurin
lasku on kuitenkin sen suurinta nousua pienempi, vaikka merenpintapaineen tapauk-
sessa tilanne oli juuri päinvastoin. Pohjoisen jäämeren ja napa-alueen osalta kuvien 3
ja 4 välillä on myös huomattava eroavaisuus: merenpintapaine on laskenut rajusti, kun
taas 500 hPa:n geopotentiaalikorkeus on noussut selvästi. Kuten luvussa 3.1 todettiin,
ilmakerroksen paksuus on suoraan verrannollinen sen lämpötilaan. Edellä mainituilla
muutoksilla on siis kytkös ilman lämpötilan muutokseen, jota käsitellään luvussa 4.3.
Havaittujen muutosten kytköksiä toisiinsa käsitellään tarkemmin luvussa 5.1.
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4.2 Suihkuvirtauksen sijainti ja voimakkuus

Suihkuvirtaus on keski- ja ylätroposfäärissä sijaitseva voimakkaiden länsituul-
ten alue, joka kiertää molemmilla pallonpuoliskoilla koko maapallon ympäri
[Holton & Hakim, 2013]. Suihkuvirtauksia on kummallakin pallonpuoliskolla kaksi:
subtrooppinen suihkuvirtaus ja polaarinen suihkuvirtaus. Nämä kaksi suihkuvirtausta
on kuitenkin aikakeskiarvokarttoja tutkittaessa vaikea erottaa toisistaan, joten tässä
tutkielmassa puhutaan yleisesti vain suihkuvirtauksesta. Pohjois-Atlantilla sijaitseva
suihkuvirtaus vaikuttaa merkittävästi Euroopan talvi-ilmastoon, sillä matalapaineiden
reitti kulkee likimain suihkuvirtauksen reittiä pitkin. Suihkuvirtaus myös erottaa
kylmän ja lämpimän ilmamassan alueet toisistaan: virtauksen pohjoispuolella on
kylmää ilmaa ja eteläpuolella lämmintä ilmaa. Näin ollen suihkuvirtauksen sijainti
Pohjois-Atlantilla määrittää hyvin pitkälti Euroopan suursäätilan.

Suihkuvirtauksen sijainnin voi paikantaa tarkastelemalla tuulen nopeuden itä-
länsisuuntaista komponenttia eli u-komponenttia jollain keski- tai ylätroposfäärin pai-
nepinnalla sekä saman painepinnan geopotentiaalikorkeutta. Tuulen ja geopotentiaalin
välinen yhteys nähdään geostrofisen tuulen määritelmästä, joka on esitetty luvussa 3.2.

Tuulen nopeus kasvaa ilmakehässä korkeuden funktiona [Holton & Hakim, 2013].
Suihkuvirtaus havaitaan yleensä selvästi jo esimerkiksi 500 hPa:n painepinnan kor-
keudella, mutta mitä korkeampaa aluetta troposfääristä tarkastellaan, sitä selvemmin
suihkuvirtaus havaitaan. Talviaikana suihkuvirtaus havaitaan myös stratosfääris-
sä, mutta stratosfäärin suihkuvirtaus ei kuitenkaan yleensä ole suoraa jatkumoa
troposfäärin suihkuvirtaukselle. Tässä tutkielmassa keskitytään vain troposfäärissä
tapahtuneisiin muutoksiin. Troposfääri ulottuu Euroopan leveysasteilla talviaikaan
noin 250 hPa:n painepinnan korkeuteen, joten selvimmin suihkuvirtaus on nähtävissä
250 hPa:n painepinnan korkeudella. Tässä yhteydessä tarkastellaan 250 hPa:n pai-
nepinnan keskimääräistä talviaikaista geopotentiaalikorkeutta ja saman painepinnan
keskimääräistä länsituulen nopeutta.



4.2. Suihkuvirtauksen sijainti ja voimakkuus 19

(a) 1961–1990

(b) 1991–2020

Kuva 5. 250 hPa:n painepinnan keskimääräinen länsituulen nopeus (värikentät, m/s)
ja geopotentiaalikorkeus (mustat samanarvonkäyrät, Dm) talvella (joulu-tammi-helmi)
(a) vertailukaudella 1961–1990 ja (b) vertailukaudella 1991–2020. Positiiviset arvot
ovat keskimääräistä länsituulta ja negatiiviset arvot keskimääräistä itätuulta.
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Kuvasta 5 nähdään molempien vertailukausien talviaikainen keskimääräinen tuulen
länsikomponentti 250 hPa:n painepinnalla sekä keskimääräinen 250 hPa:n paine-
pinnan geopotentiaalikorkeus. Kuten luvussa 3.2 todettiin, geopotentiaalikorkeuden
gradientin maksimi sijaitsee likimain tuulen nopeuden maksimin kohdalla. Vaikka ku-
vassa 5 tarkastellaan vain tuulen länsikomponenttia, geopotentiaalikorkeusgradientin
maksimit sijaitsevat silti likimain tuulennopeusmaksimien kohdalla. Pohjois-Atlantin
suihkuvirtaus on selvästi voimistunut: geopotentiaalikorkeusgradientti on vertailukau-
della 1991-2020 huomattavasti tiheämpi kuin vertailukaudella 1961-1990 ja länsituulen
nopeuden arvot ovat myös kasvaneet. Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän yllä sijaitseva
suihkuvirtausmaksimi on myös hieman voimistunut.

Kuva 6. 250 hPa:n painepinnan keskimääräisen länsituulen nopeuden (värikentät,
m/s) muutos vertailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä sekä 250 hPa:n painepin-
nan keskimääräinen geopotentiaalikorkeus (mustat samanarvonkäyrät, Dm) jaksolla
1961–2020 talvella (joulu-tammi-helmi). Tummanpunaiset arvot kuvaavat länsituulen
nopeuden voimakkainta kasvua ja tummansiniset arvot voimakkainta pienenemistä.
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Kuvasta 6 nähdään tuulen nopeuden keskimääräisen talviaikaisen länsikompo-
nentin muutos vertailukausien välillä 250 hPa:n painepinnalla sekä saman painepinnan
absoluuttinen keskimääräinen talviaikainen geopotentiaalikorkeus koko tarkastel-
tavalla jaksolla 1961–2020. Pohjois-Atlantilla läntisen tuulen nopeus on kasvanut
leveyspiirien 40 ◦N ja 60 ◦N välillä selvästi - suurimmillaan jopa yli 3 m/s. Leveyspii-
rien 20 ◦N ja 40 ◦N sekä 65 ◦N ja 85 ◦N välillä tuulen nopeus on puolestaan selvästi
laskenut: länsikomponentti on pienentynyt paikoin peräti yli 2,5 m/s. Nämä tulokset
kertovat keskimääräisen suihkuvirtauksen vahvistumisesta ja toisaalta siitä, että
suihkuvirtaus on entistä selkeämmin pysytellyt leveyspiirien 40 ◦N ja 60 ◦N välissä,
sillä tuulen nopeudet ovat muilla leveyspiireillä laskeneet. Lähi-idän yllä vallitseva
keskimääräinen suihkuvirtausmaksimi on myös vahvistunut hieman, mikä näkyy
punertavista väreistä kartan itäisessä laidassa leveyspiirien 30 ◦N ja 40 ◦N välillä.
Pohjois-Atlantin suihkuvirtausmaksimi on kuitenkin vahvistunut selvästi enemmän ja
on muutenkin Euroopan talvi-ilmaston kannalta oleellisempi tekijä.

Kuvan 5 tuulennopeuskenttien väreistä näkee myös, että Pohjois-Atlantin suih-
kuvirtausmaksimi on liikahtanut hieman pohjoisemmaksi. Kuva 6 tukee tätä
havaintoa: tuulen nopeudet ovat kasvaneet eniten leveyspiirin 50 ◦N kohdalla eli
pohjoisempana kuin vertailukauden 1961–1990 länsituulen nopeuden keskimääräinen
maksimikohta.

4.3 Lämpötila

Tässä luvussa tarkastellaan lämpötilassa tapahtuneita muutoksia. Tarkastelussa ovat
lämpötilakentät 850 hPa:n painepinnan korkeudella ja kahden metrin korkeudella.
Lisäksi lämpötilan muutoksen pystyprofiilin tarkasteluun on valittu kaksi pistettä eri
puolilta Eurooppaa: ensimmäinen Länsi-Suomesta ja toinen Keski-Ranskasta.

850 hPa:n painepinnan lämpötilaa käytetään usein sään ennustamiseen ja laajempien
erilämpöisten ilmamassojen alueiden hahmottamiseen, sillä tuo painepinta on rajaker-
roksen yläpuolella eli vuorokaudenaika ei vaikuta lämpötilaan vaan 850 hPa:n lämpötila
pysyy suunnilleen samana sekä yöllä että päivällä [Lackmann, 2011, ECMWF, 2022b].
850 hPa:n lämpötilasta puhutaankin usein ilmamassan lämpötilana.



22 Luku 4. Havaitut muutokset

Kuva 7. Keskimääräisen talvilämpötilan (joulu-tammi-helmi) muutos 850 hPa:n paine-
pinnalla (◦C) vertailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä. Tummanpunaiset arvot
kuvaavat voimakkainta lämpötilan nousua ja vaaleansiniset arvot pientä kylmenemistä.

Kuvasta 7 nähdään 850 hPa:n painepinnan lämpötilan muutos vertailukausien
välillä. Lämpötila on noussut lähes kaikkialla Euroopassa ja Pohjois-Atlantilla huo-
mattavasti. Etelä-Euroopassa lämpötilan muutos on jäänyt alle 0,5 asteeseen, mutta
pohjoista kohti mentäessä lämpötilan muutos vain voimistuu. Esimerkiksi Pohjois-
maissa ilmamassan lämpötila on noussut laajalti 1–1,5 ◦C ja Pohjoisella jäämerellä
peräti yli 2 ◦C.

Vaikka ilmamassan lämpötila on meteorologiassa hyvin oleellinen, ihmiselämän
kannalta on kiinnostavaa tarkastella myös kahden metrin korkeudella tapahtuneita
muutoksia. Oletettavaa on, että 850 hPa:n painepinnalla tapahtuneet muutokset
heijastuvat enemmän tai vähemmän myös kahden metrin lämpötilassa tapahtuneisiin
muutoksiin.
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Kuva 8. Keskimääräisen talvilämpötilan (joulu-tammi-helmi) muutos kahden metrin
korkeudella maanpinnasta (◦C) vertailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä. Tum-
manpunaiset arvot kuvaavat voimakkainta lämpötilan nousua ja vaaleansiniset arvot
pientä kylmenemistä. Huom. Väriskaala on erilainen kuin kuvassa 7.

Kuvasta 8 nähdään kahden metrin lämpötilan muutos vertailukausien välillä.
Muutokset ovat samansuuntaisia kuin 850 hPa:n painepinnan lämpötilassa, mutta
lämpeneminen on ollut kahden metrin korkeudella selvästi suurempaa kuin rajakerrok-
sen yläpuolella. Pohjoismaat ovat lämmenneet 2–3 astetta ja Pohjoisen jäämeren alue
paikoin peräti 5–9 astetta. Keski- ja Etelä-Euroopassa lämpenemistä on tapahtunut
yhden asteen molemmin puolin. Pohjoisen jäämeren ja napa-alueen suurta lämpene-
mistä varmasti selittää osaltaan jääpeitteen pinta-alan pieneneminen ja vetäytyminen
kohti napa-aluetta. Yhä useammin sulana pysyvä Itämeri puolestaan vaikuttanee sii-
hen, että Pohjoismaissa kahden metrin lämpötilan nousu on huomattavasti korkeampi
kuin 850 hPa:n painepinnan lämpötilan nousu.

Jotta lämpötilan muutosten tarkastelu ei jäisi liian pintapuoliseksi, on syytä
tarkastella myös lämpötilan pystyprofiilissa tapahtuneita muutoksia yksittäisissä
pisteissä. Näin saadaan tarkemmin selville, kuinka voimakasta lämpeneminen on eri
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korkeuksilla ollut, ja onko jollain korkeudella tapahtunut jopa kylmenemistä.

Kuva 9. Keskimääräisen talvilämpötilan (joulu-tammi-helmi) pystyprofiilin muutos
(◦C) Länsi-Suomessa (64 ◦N, 24 ◦E) ja Keski-Ranskassa (47 ◦N, 4 ◦E) vertailukausien
1961–1990 ja 1991–2020 välillä. Kuvassa on dataa painepinnoilta 1000 hPa, 950 hPa,
900 hPa, 850 hPa, 800 hPa, 750 hPa, 650 hPa, 550 hPa, 450 hPa, 350 hPa ja 250 hPa.

Kuvasta 9 nähdään talvilämpötilan pystyprofiilin muutos vertailukausien välillä
Länsi-Suomessa ja Keski-Ranskassa. Länsi-Suomessa lämpötilan muutos on ollut sel-
västi suurempi lähes kaikilla tarkasteltavilla korkeuksilla, mikä oli odotettavissa myös
kuvien 6 ja 7 perusteella. Molemmissa pisteissä lämpötilan kasvu on ollut pienempää
suuremmilla korkeuksilla. Tropopaussin korkeudella lämpeneminen on ollut erityisen
pientä. Merkittävin ero Länsi-Suomen ja Keski-Ranskan välillä on alatroposfäärissä
tapahtuneen lämpötilan muutoksen suuruus. Kuitenkin huomattavaa on myös, että
painepintojen 900 hPa ja 350 hPa välillä Etelä-Ranskassa lämpötilan muutos on
pysynyt lähes samana läpi ilmapylvään, kun taas Etelä-Suomessa lämpötilan muutos
on järjestään pienentynyt korkeuden kasvaessa.
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4.4 Pystyliikkeet, kosteus ja sademäärä

Kuten luvussa 3.3 todettiin, sade vaatii syntyäkseen riittävästi kosteutta ja nousu-
liikettä. Tässä luvussa keskitytään pystyliikkeessä, kosteudessa ja sademäärässä
tapahtuneisiin muutoksiin.

Tuulen nopeuden pystykomponentti kertoo hyvin sateen todennäköisyydestä
[Lackmann, 2011]. Matalapaineiden yhteydessä syntyy usein nousevan liikkeen
alueita, jotka saavat aikaan sadetta. Laskuliikkeiden alueet sijaitsevat usein kylmien
rintamien yhteydessä ja indikoivat kuivan ilman laskeutumisesta alaspäin. Toisaalta
myös vuoristojen läheisyydessä virtauksen puoleisella alueella sataa, sillä vuoristo
pakottaa ilman nousuliikkeeseen [Markowski & Richardson, 2010]. Suojanpuolella
puolestaan kuiva ilma laskeutuu laskuliikkeen mukana alas.

Kuva 10. 700 hPa:n painepinnan painepystynopeuden (ω) keskiarvo (Pa/s) talvella
(joulu-tammi-helmi) jaksolla 1961–2020. Sinertävät arvot kuvaavat nousuliikettä ja
ruskehtavat arvot laskuliikettä.
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Kuva 11. 700 hPa:n painepinnan painepystynopeuden (ω) muutos (Pa/s) talvella
(joulu-tammi-helmi) vertailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä. Sinertävät arvot
kuvaavat pystykomponentin arvojen muuttumista nousuliikkeen suuntaan (nousuliike
voimistunut tai laskuliike heikentynyt) ja ruskehtavat arvot puolestaan pystykomponen-
tin arvojen muuttumista laskuliikkeen suuntaan (nousuliike heikentynyt tai laskuliike
voimistunut).

Kuva 10 näyttää keskimääräisen talviaikaisen painepystynopeuden 700 hPa:n
painepinnalla jaksolla 1961–2020 yksikössä Pa/s. Koska paine laskee ilmakehässä
korkeuden funktiona, kuvaavat negatiiviset arvot nousuliikettä ja positiiviset las-
kuliikettä. Muun muassa Norjan vuoristoalueet ja Keski-Euroopan Alpit erottuvat
selvästi muista alueista kuvassa 10: virtauksen puolella keskimääräinen pystyliike on
nousuliikettä ja suojanpuolella taas laskuliikettä. Suurimmassa osassa Eurooppaa
keskimääräinen pystyliike on hyvin heikkoa laskuliikettä tai nousuliikettä.

Kuva 11 puolestaan näyttää 700 hPa:n painepinnan keskimääräisen painepysty-
nopeuden muutoksen vertailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä yksikössä Pa/s.
Kuvasta on nähtävissä, että Norjan vuoriston länsipuolella keskimääräinen pystyliike
ja itäpuolella keskimääräinen laskuliike ovat voimistuneet. Tämä kertoo vuoristosatei-
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den voimistumisesta. Keskimääräisten nousuliikkeiden voimistuminen näkyy selvästi
myös esimerkiksi Pohjois-Atlantin pohjoisosassa, jossa matalapaineen keskukset usein
syntyvät. Itä-Euroopassa heikot keskimääräiset laskuliikkeet ovat hidastuneet. Välime-
rellä keskimääräiset nousu- ja laskuliikkeet ovat selvästi hidastuneet: keskimääräiset
pystyliikkeet ovat siis Välimeren alueella ylipäätään heikentyneet. Tämä voi johtua esi-
merkiksi siitä, että talviaikaisten säärintamien määrä Välimerellä on todennäköisesti
vähentynyt, sillä Pohjois-Atlantin keskimääräinen suihkuvirtausmaksimi on liikkunut
pohjoisemmaksi.

Ilmapilarin kokonaiskosteussisältö on maanpinnan yläpuolella olevan ilmapilarin
kosteussisältö massana pinta-alayksikköä kohden. Sen avulla voidaan tarkastella il-
man kokonaiskosteudessa tapahtuneita muutoksia. Ilmapilarin kokonaiskosteussisältö
kertoo paremmin ilmankosteuden muutoksista kuin yksittäisten painepintojen kos-
teussisältöjen muutokset.

Kuva 12. Ilmapilarin keskimääräisen talviaikaisen (joulu-tammi-helmi) kokonais-
kosteussisällön muutos (kg/m2) vertailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä.
Sinertävät arvot kuvaavat vesihöyryn määrän lisääntymistä ja ruskehtavat arvot sen
vähenemistä.
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Kuvasta 12 nähdään ilmapilarin talviaikaisen kokonaiskosteussisällön muutos ver-
tailukausien välillä. Muutoksen jakauma Euroopassa ja Pohjois-Atlantilla on selvä:
Pohjois-Euroopassa ja Pohjois-Atlantin pohjoisosassa keskimääräinen vesihöyryn
määrä on kasvanut, kun taas Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Atlantin eteläosassa selvästi
vähentynyt. Erityisen voimakasta vesihöyryn määrän lisääntyminen on ollut Pohjoisel-
la jäämerellä ja toisaalta myös Espanjan ja Ranskan länsipuolella. Vesihöyryn määrä
on puolestaan vähentynyt eniten Espanjan lounaispuolella. Havainnot ovat yhteneviä
myös kuvien 3 ja 11 kanssa. Negatiiviset ja positiiviset alueet erottuvat kuitenkin
kuvissa 3 ja 12 selvemmin toisistaan kuin kuvassa 11.

Keskimääräisen sademäärän muutosta tarkastellessa nähdään ihmiselämän kan-
nalta pystyliikkeiden ja kosteuden oleellisin lopputulos: kuinka paljon enemmän tai
vähemmän on satanut vertailukaudella 1991–2020 kuin vertailukaudella 1961–1990.
Tässä tutkielmassa esitettyihin sademäärän muutoksiin on kuitenkin syytä suhtau-
tua pienellä varauksella, sillä ERA5-data ei kerro havaittua sademäärää, vaan se
perustuu tietokonemallin laskelmiin. Toisaalta havaittu sademäärä ei olisi välttämät-
tä tietokonemallin laskemaa parempi, sillä sademäärän mittaustapa on muuttunut
säähavaintoasemien automatisoinnin myötä eivätkä havainnot näin ollen ole täysin
vertailukelpoisia keskenään [FMI, 2022b].

Kuva 13. Keskimääräinen sademäärä (mm/vrk) talvella (joulu-tammi-helmi) vuosina
1961–2020.
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(a) Keskimääräisen vuorokausisademäärän absoluuttinen muutos (mm)

(b) Vertailukauden 1991–2020 sademäärä prosentteina vertailukauden
1961–1990 sademäärästä

Kuva 14. Keskimääräisen talviaikaisen (joulu-tammi-helmi) vuorokausisademäärän
(a) absoluuttinen muutos (mm) vertailukausien 1961–1990 ja 1991–2020 välillä sekä
(b) vertailukauden 1991–2020 sademäärä prosentteina vertailukauden 1961–1990 sa-
demäärästä. Keskiarvoja laskettaessa kuukausia on käsitelty samanmittaisina, vaikka
todellisuudessa helmikuussa on vuodesta riippuen 2–3 päivää vähemmän kuin tammi-
ja joulukuussa. Ruskeat arvot kuvaavat alueita, joilla sademäärä on vähentynyt ja
siniset arvot alueita, joilla sademäärä on noussut.
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Kuva 13 näyttää keskimääräisen absoluuttisen talvisademäärän jaksolla 1961–2020
millimetreinä vuorokaudessa. Kuvasta nähdään, että voimakkaimmat sateet pai-
nottuvat Pohjois-Atlantille sekä Etelä- ja Länsi-Eurooppaan. Vähiten sataa Afrikan
pohjoisosassa, joka ei varsinaisesti kuulu edes tämän tutkielman analysoitavaan
alueeseen. Euroopan osalta vähiten sataa Itä-Euroopassa ja Pohjois-Suomessa sekä
Espanjan itäosassa.

Kuva 14 näyttää talvisademäärän muutoksen vertailukausien välillä sekä abso-
luuttisena että suhteellisena. Kuvasta nähdään selvästi, että Pohjois-Euroopassa
ja Pohjois-Atlantin pohjoisosassa sademäärät ovat kasvaneet. Suurinta kasvu on
ollut Etelä-Norjan vuoriston länsipuolella sekä Britteinsaarten luoteisosissa. Etelä-
Euroopassa ja Pohjois-Atlantin eteläosissa sademäärät ovat puolestaan selvästi
vähentyneet. Erityisesti Espanja, Italia, Kreikka ja Turkki erottuvat vähäsateisem-
pina alueina kuin ennen. Suhteellinen sademäärän muutos on suurin alueilla, joilla
absoluuttinen sademäärä on jo valmiiksi ollut pieni. Puolestaan niillä alueilla, joilla
absoluuttinen sademäärä on suurempi, on suhteellinen muutos jäänyt yleensä melko
pieneksi.

4.5 Muutosten tilastollinen merkitsevyys

Tässä luvussa käsitellään muutosten tilastollista merkitsevyyttä. Tilastollista merkit-
sevyyttä tarkasteltiin Studentin kaksisuuntaisella t-testillä, jonka t-arvo on määritelty
seuraavasti:

t = X2 − X1√
V

, (4.1)

jossa X1 ja X2 ovat tarkasteltavien otosten keskiarvot ja V on satunnaisen virheen
voimakkuutta kuvaava varianssi [Räisänen, 2014].

Varianssi V on puolestaan määritelty seuraavasti:

V =
( 1

N1
+ 1

N2

)((N1 − 1)s2
1 + (N2 − 1)s2

2
N1 + N2 − 2

)
, (4.2)

jossa N1 ja N2 ovat tarkasteltavien jaksojen pituudet vuosina sekä s1 ja s2 tarkastel-
tavan suureen vuosienväliset keskihajonnat.
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Tässä tutkielmassa N1 = N2 = 30. Yhdistämällä yhtälöt (4.1) ja (4.2) saadaan
seuraava yhtälö:

t =
√

30(X2 − X1)√
s2

1 + s2
2

. (4.3)

Yhtälöllä (4.3) on laskettu t-arvot kullekin tutkielmassa esitellylle muutokselle. Tilas-
tolliselle merkitsevyydelle on käytetty raja-arvoa |t| > 2. Siispä kaikki t:n arvot, jotka
ovat suurempia kuin 2 tai pienempiä kuin -2, tuottavat tilastollisesti merkitsevän
tuloksen. Jos ilmastossa on vain satunnaista vuosienvälistä vaihtelua muttei todellista
pakotettua muutosta, todennäköisyys että t > 2 tai t < −2 on noin 5 %. Muutosta
voidaan siis pitää tilastollisesti merkitsevänä, mikäli sen esiintymistodennäköisyys on
alle 5 %.

(a) (b)

Kuva 15. (a) Merenpintapaineen muutoksen ja (b) 500 hPa:n painepinnan geopoten-
tiaalikorkeuden muutoksen tilastollinen merkitsevyys. Punaisilla alueilla positiivinen
muutos on tilastollisesti merkitsevä, sinisillä alueilla negatiivinen muutos on tilastol-
lisesti merkitsevä ja valkoisilla alueilla muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä.

(a) (b)

Kuva 16. (a) 250 hPa:n painepinnan geopotentiaalikorkeuden muutoksen ja (b) 250
hPa:n painepinnan länsituulen nopeuden muutoksen tilastollinen merkitsevyys. Mer-
kitsevyys on ilmaistu väreillä samalla tavoin kuin kuvassa 15.
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Kuva 15 näyttää tilastollisen merkitsevyyden luvussa 4.1 käsitellyille ja kuva 16 luvus-
sa 4.2 käsitellyille muutoksille. Merenpintapaineen positiivinen muutos on merkitsevä
Etelä-Euroopassa ja Pohjois-Atlantin eteläosassa, negatiivinen muutos puolestaan
Pohjois-Atlantin pohjoisosassa ja Pohjoisella jäämerellä. 500 hPa:n painepinnan
geopotentiaalikorkeuden positiivinen muutos on merkitsevä laajalti Pohjois-Atlantin
eteläosassa, Etelä- ja Keski-Euroopassa sekä paikoin Pohjoisella jäämerellä. 250 hPa:n
painepinnan geopotentiaalikorkeuden muutoksen merkitsevyys on 500 hPa:n vastaa-
van kaltainen ja 250 hPa:n keskimääräisen länsituulen nopeuden muutos on paikoin
tilastollisesti merkitsevä Pohjois-Atlantilla tuulen nopeuden keskimääräisen länsikom-
ponentin muutosten minimi- ja maksimikohdissa sekä paikoin myös tarkasteltavan
alueen itäosissa.

(a) (b)

Kuva 17. (a) 850 hPa:n painepinnan lämpötilan muutoksen ja (b) kahden metrin
lämpötilan muutoksen tilastollinen merkitsevyys. Merkitsevyys on ilmaistu väreillä
samalla tavoin kuin kuvissa 15 ja 16.

Kuva 17 näyttää tilastollisen merkitsevyyden luvussa 4.3 käsitellyille lämpötilan
muutoksille. Lämpötilan muutokset ovat paljon laajemmin tilastollisesti merkit-
seviä kuin ilmanpaineen, geopotentiaalikorkeuden tai tuulen nopeuden muutokset.
850 hPa:n painepinnan lämpötilan muutos on merkitsevä Pohjois- ja Keski-Euroopassa
sekä Pohjois-Atlantin pohjois- ja paikoin myös eteläosassa. Kahden metrin lämpötilan
muutos on vielä laajemmin tilastollisesti merkitsevä: merkitsevät alueet ulottuvat
edellä mainittujen alueiden lisäksi myös Etelä-Eurooppaan.
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Taulukko 1: Lämpötilan muutoksen t-arvot

p (hPa) 1000 950 900 850 800 750 650 550 450 350 250
Länsi-
Suomi

3,46 3,46 3,25 3,14 2,93 2,74 2,49 2,39 2,36 2,47 0,23

Keski-
Ranska

2,68 2,80 2,20 1,61 1,69 1,81 1,78 1,84 2,03 2,74 1,14

Lämpötilan muutoksen (kuva 9) tilastolliseen merkitsevyyteen liittyvät t-arvot Länsi-
Suomessa (64 ◦N, 24 ◦E) ja Keski-Ranskassa (47 ◦N, 4 ◦E) eri painepinnoilla.

Taulukko 1 näyttää lämpötilan muutoksen t-arvot eri painepinnoilla kuvan 9
pisteissä. Länsi-Suomessa lämpötilan muutos on tilastollisesti merkitsevä kaikilla
tarkasteltavilla painepinnoilla lukuun ottamatta tropopaussia (250 hPa). Keski-
Ranskassa lämpötilan muutos on puolestaan tilastollisesti merkitsevä painepinnoilla
1000, 950 ja 900 hPa ja ehkä hieman yllättäen myös ylempänä troposfäärissä paine-
pinnoilla 450 ja 350 hPa. Alatroposfäärin osalta tulokset ovat yhteneviä kuvan 17
kanssa.

(a) (b) (c)

Kuva 18. (a) 700 hPa:n painepinnan painepystynopeuden muutoksen, (b) ilmapilarin
kokonaiskosteussisällön muutoksen ja (c) sademäärän muutoksen tilastollinen merkit-
sevyys. Merkitsevyys on ilmaistu väreillä samalla tavoin kuin kuvissa 15, 16 ja 17.

Kuva 18 näyttää tilastollisen merkitsevyyden luvussa 4.4 tarkastelluille muu-
toksille. Pystyliikkeiden muutokset ovat merkitseviä monin paikoin eri puolilla
tarkasteltavaa aluetta. Ilmapilarin kokonaiskosteussisällön kasvu on sen sijaan ti-
lastollisesti merkitsevä laajalti Pohjoisen jäämeren sekä Pohjoisnavan alueella ja
väheneminen paikoin Etelä-Euroopassa. Sademäärän muutoksen osalta tilastollinen
merkitsevyys jää vähäisemmäksi, mutta painottuu samoille alueille kuin ilmapilarin
kokonaiskosteussisällön muutoksen merkitsevyys.





5. Tulosten pohdinta

Tässä luvussa käsitellään havaittujen muutosten kytköksiä toisiinsa ja niiden vertau-
tumista aiheesta tehtyyn aiempaan tutkimukseen. Alaluvussa 5.1 keskitytään siihen,
miten eri meteorologisissa suureissa havaitut muutokset liittyvät toisiinsa. Alaluvussa
5.2 puolestaan verrataan tämän tutkielman tuloksia aiheesta aiemmin tehtyyn tutki-
mukseen.

5.1 Havaittujen muutosten kytkökset toisiinsa

Kuten luvussa 3 esiteltiin, kaikki meteorologiset suureet ovat riippuvaisia toisistaan.
Näin ollen myös niissä havaitut muutokset kytkeytyvät toisiinsa.

Luvussa 4.1 todettiin, että ilmanpaine-ero Pohjois-Atlantin pohjois- ja eteläosan
välillä on kasvanut ainakin 500 hPa:n painepinnalla sekä merenpinnan tasolla. Tämän
seurauksena myös Pohjois-Atlantin keskimääräinen länsituuli on selvästi voimistu-
nut. Luvussa 4.2 käsiteltiin suihkuvirtausta 250 hPa:n painepinnalla ja osoitettiin,
että se on voimistunut. Suihkuvirtauksen voimistumisella on geostrofisen tuulen
määritelmän kautta yhteys geopotentiaalikorkeuden gradientin kasvuun, mikä tarkoit-
taa ilmanpaine-eron voimistumista myös 250 hPa:n painepinnalla. Keskimääräinen
suihkuvirtausmaksimi on myös liikkunut hieman pohjoisemmaksi, mikä nähdään
esimerkiksi 250 hPa:n painepinnan isohypsien maksimigradientin siirtymisenä hieman
pohjoisemmaksi.

Merenpintapainekentässä Pohjois-Atlantin pohjoisosan matalan ilmanpaineen alue
on syventynyt enemmän kuin Pohjois-Atlantin eteläosan korkean ilmanpaineen alue
on voimistunut. 500 hPa:n painepinnan geopotentiaalikorkeuskentässä puolestaan
Pohjois-Atlantin eteläosassa geopotentiaalikorkeuden arvot ovat nousseet enemmän
kuin Pohjois-Atlantin pohjoisosassa pienentyneet. Tällä on suora kytkös ilmakerroksen
paksuuden kasvuun, joka on seurausta ilman lämpenemisestä. Korkeat leveysas-
teet ovat lämmenneet enemmän kuin matalat, joten myös ilmakerroksen paksuus
on kasvanut pohjoisempana enemmän kuin etelämpänä. Tämä selittää myös sen,
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miksi Pohjoisella jäämerellä keskimääräinen merenpintapaine on selvästi laskenut
ja 500 hPa:n painepinnan keskimääräinen geopotentiaalikorkeus puolestaan selvästi
noussut.

Voimistunut keskimääräinen länsivirtaus on todennäköisesti vaikuttanut orogra-
fisten nousu- ja laskuliikkeiden voimistumiseen esimerkiksi Etelä-Norjan länsi- ja
itäosissa. Tämä on vaikuttanut myös sademäärien kasvuun. Ilman lämpeneminen
on myös osaltaan vaikuttanut Pohjois-Euroopan sademäärien kasvuun, sillä kuten
luvussa 3.3 todettiin, lämpötilan kasvaessa ilman kapasiteetti varastoida kosteutta
kasvaa.

5.2 Vertailua aiempiin tutkimuksiin

Kuten tutkielman alussa todettiin, IPCC:n tuoreen raportin mukaan ilmasto on läm-
mennyt viime vuosikymmenien aikana huomattavasti. Raportti kuitenkin keskittyy
lähinnä lämpötilan ja muiden suureiden vuosikeskiarvojen muutokseen 1800-luvun
loppupuolen ja vuoden 2100 välisenä aikana, eikä viime vuosikymmenien vuodenai-
kakohtaista kattavaa analyysia ole tehty. Ilmastollisista 30-vuotisjaksoista 1961–1990
ja 1991–2020 on kuitenkin tehty muuta tutkimusta erityisesti lämpötilaan liittyen.
Lisäksi tutkimusta löytyy ajanjaksoilta, jotka kattavat osan vuosista 1961–2020.

Peter Domonkos ja Katarzyna Piotrowicz tutkivat vuonna 1998 julkaisemas-
saan artikkelissa Keski-Euroopan talvilämpötiloja jakson 1901–1993 aikana
[Domonkos & Piotrowicz, 1998]. Vaikka ajanjakso on osittain eri kuin tässä tut-
kielmassa, on talvilämpötiloissa havaittu trendi melko samankaltainen. Tutkimuksessa
vertailtiin kahden unkarilaisen ja yhden puolalaisen havaintoaseman pintalämpöti-
lahavaintoja. Kaikilla kolmella havaintoasemalla trendi talven keskilämpötiloissa oli
nouseva, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Kesäkuussa 2021 julkaistiin artikkeli Tšekin äärilämpötiloista ja kiertoliikkeen
tyypeistä ajanjaksolta 1961–2020 [Brázdil et al., 2022b]. Kyseisessä tutkimuksessa
ei tarkasteltu kuukausikeskiarvoistettua dataa, joten sen tulokset eivät ole täysin
vertailukelpoisia tässä tutkielmassa esitettyihin tuloksiin. Vuoden minimilämpöti-
lat havaittiin joulu-helmikuun välisenä aikana, ja niissä havaittu trendi on selvästi
nouseva. Tämä on linjassa tässä tutkielmassa tehtyyn havaintoon talvilämpötilojen
noususta, vaikka kuukausikeskiarvoistettua dataa ei voi suoraan verrata päiväkoh-
taisiin minimilämpötiloihin. Minimilämpötiloissa havaittu trendi on tilastollisesti
merkitsevä.
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Kolmas Keski-Eurooppaan liittyvä tutkimus vertailee ilmakehän kiertoliikkees-
sä ja ilmastossa tapahtuneita muutoksia jaksojen 1961–1990 ja 1991–2020 välillä
[Brázdil et al., 2022a]. Tutkimuksessa selvisi, että talvikuukausien osalta syklonaali-
nen kiertoliike on Tšekissä vähentynyt ja antisyklonaalinen puolestaan lisääntynyt.
Tämä on linjassa tässä tutkielmassa esitetyn keskimääräisen merenpintapaineen kas-
vun kanssa, vaikkakin kuukausikeskiarvoistetusta datasta ei voi aukottomasti päätellä
yksittäisten sääsysteemien lukumäärän kasvamista tai vähenemistä.

Lokakuussa 2017 Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissa käsiteltiin talviaikaisen
pintapaineen, sademäärän ja NAO-indeksin yhteyttä Euroopassa [Cleary et al., 2017].
NAO-indeksi kuvaa Pohjois-Atlantin oskillaatiota eli keskimääräisiä länsituulia
Pohjois-Atlantilta Keski- ja Pohjois-Eurooppaan. Tutkimuksessa vertailtiin jak-
soja 1940–1970 ja 1980–2010. Tulos oli samankaltainen kuin tässä tutkielmassa:
Pohjois-Euroopassa sademäärät kasvoivat ja keskimääräinen merenpintapaine pieneni.
Vastaavasti Etelä-Euroopassa kävi päinvastoin. Tämän perusteella myös keskimää-
räinen talviaikainen NAO-indeksi oli positiivinen jaksolla 1980–2010 ja negatiivinen
jaksolla 1940–1970.

500 hPa:n painepinnan geopotentiaalikorkeuteen liittyviä muutoksia jaksolla 1979–
2010 käsiteltiin Nikolaos Christidisin ja Peter A. Stottin vuonna 2015 julkaisemassa
artikkelissa [Christidis & Stott, 2015]. Tutkimuksessa oli mukana useita eri uusana-
lyyseja, joista kaikki antoivat hieman eri tuloksen kuin tässä tutkielmassa käytetty
ERA5-uusanalyysi. Toki on oleellista myös huomata, että vertailtavat ajanjaksot
eivät ole samoja. Christidisin ja Stottin tutkimuksessa 500 hPa:n painepinnan keski-
määräinen talviaikainen geopotentiaalikorkeus kasvoi Pohjois-Atlantin pohjoisosassa
ja pieneni Pohjois-Atlantin eteläosassa, kun taas tässä tutkielmassa saatiin juuri
päinvastainen tulos. Jäämeren alueen 500 hPa:n painepinnan keskimääräisen geopo-
tentiaalikorkeuden kasvusta tutkimukset ovat kuitenkin yhtä mieltä.

Myös Pohjois-Atlantin suihkuvirtauksen trendeistä on tehty aiemmin tutkimus-
ta. Christina L. Archer ja Ken Caldeira tutkivat vuonna 2008 julkaisemassaan
artikkelissa molempien pallonpuoliskojen suihkuvirtauksissa havaittuja trendejä
[Archer & Caldeira, 2008]. Tutkimuksessa käytettiin massapainotettua tuulennopeus-
keskiarvoa painepintojen 100 hPa ja 400 hPa välillä eli tulokset eivät ole täysin
vertailukelpoisia tämän tutkielman 250 hPa:n painepinnan tuulen keskimääräisen
länsikomponentin kanssa. Tutkittava ajanjakso kyseisessä artikkelissa oli 1979–2010
eli hieman eri kuin tässä tutkielmassa. Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia:
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Pohjois-Atlantin pohjoisosassa ja Pohjois-Euroopassa tuulen nopeudet kasvoivat, kun
taas Etelä-Euroopassa tuulen nopeudet pienenivät.



6. Yhteenveto

ERA5-uusanalyysidatan mukaan Euroopan ja Pohjois-Atlantin talvi-ilmasto on muut-
tunut merkittävästi kahden viimeisimmän 30-vuotisjakson, 1961–1990 ja 1991–2020,
välillä. Tilastollisesti kaikkein merkitsevimmät muutokset ovat tapahtuneet alatro-
posfäärin lämpötiloissa. Muutoksia on kuitenkin havaittu myös muissa meteorologisissa
suureissa: muun muassa ilmanpaineessa, Pohjois-Atlantin suihkuvirtausmaksimin kes-
kimääräisessä nopeudessa ja sijainnissa, sademäärissä, pystyliikkeissä sekä kosteudessa.
Kaikki muutokset ovat ainakin paikoin tilastollisesti merkitseviä.

Kaikki meteorologiset suureet riippuvat fysikaalisesti toisistaan, joten myös niis-
sä tapahtuneet muutokset ovat riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi lämpötilassa
tapahtuneet muutokset heijastuvat suoraan ilmakerroksen paksuuteen ja sitä kautta
eri korkeuksilla vallitsevaan ilmanpaineeseen. Pohjoisella jäämerellä keskimääräinen
talviaikainen merenpintapaine on laskenut, kun taas 500 hPa:n painepinnan keskimää-
räinen talviaikainen geopotentiaalikorkeus on noussut. Ilmakerroksen keskimääräinen
paksuus on siis kasvanut, mikä kertoo suoraan ilmakerroksen lämpenemisestä.

Paine-ero Etelä- ja Pohjois-Euroopan sekä Pohjois-Atlantin etelä- ja pohjoisosien
välillä on kasvanut eri korkeuksilla. Tällä on suora kytkös keskimääräisen länsituulen
voimistumiseen. Tästä suora esimerkki on 250 hPa:n painepinnan keskimääräisen
talviaikaisen tuulen länsikomponentin (eli keskimääräisen suihkuvirtausmaksimin) se-
kä saman painepinnan keskimääräisen geopotentiaalikorkeusgradientin voimistuminen.

Suihkuvirtauksen voimistumisella, ilmanpaineen keskimääräisten maksimien ja
minimien voimistumisella sekä ilman lämpenemisellä on vaikutusta myös kosteudessa,
pystyliikkeissä ja sademäärissä tapahtuneisiin muutoksiin. Voimistunut ja hieman
pohjoisemmaksi liikahtanut suihkuvirtaus kuljettaa entistä enemmän matalapaineita
Pohjois-Eurooppaan, matalampi keskimääräinen ilmanpaine johtaa voimakkaampaan
nousuliikkeeseen ja lämpimämpi ilma kykenee sitomaan itseensä enemmän vesihöy-
ryä kuin kylmä ilma. Niinpä Pohjois-Euroopan sademäärät ja kosteussisältö ovat
kasvaneet sekä keskimääräinen painepystynopeus on muuttunut enemmän nousuliik-
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keen suuntaan. Etelä-Euroopassa muutokset ovat päinvastaisia, mikä liittyy suoraan
suihkuvirtausmaksimin liikahtamiseen pohjoisemmaksi.
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