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Tiivistelmä 

 

Tulivuoritoiminta on tärkeässä roolissa maapallolla. Tulivuoritoiminta ylläpitää elämää ja 

ravinteikas maaperä on johtanut maatalouden kukoistukseen monilla alueilla. Sadat miljoonat 

ihmiset asuvat tulivuoren rinteillä ja niiden läheisyydessä ravinteikkaan maaperän vuoksi. 

Tulivuorten tuhovoima on kuitenkin suuri. 

Tamboran purkaus aiheutti vuonna 1815 yli 70 000 ihmisen kuoleman joko suoraan 

tai välillisesti. Se on suurin ja tappavin purkaus, joka on tapahtunut kirjatun historian aikana. 

Se aiheutti ilmastollisia muutoksia globaalisti, mikä johti nälänhätään ja sairauksien 

leviämiseen monilla alueilla, esimerkiksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vuosi 1816 

tunnetaan ”vuotena ilman kesää”.  

Moderni maailma on muuttunut paljon vuodesta 1815. Väestön määrä on kasvanut 

räjähtävästi ja teknologinen kehitys on muuttanut maailmaa globaaliksi verkostoksi. Suuri 

Tamboran kaltainen purkaus aiheuttaa monia riskejä nykyihmiselle ja ympäristölle. Purkaus 

haittaisi merkittävästi esimerkiksi lentoliikennettä, ruoantuotantoketjuja, GPS-signaaleja ja 

terveydenhuoltoa. Evakuoinnit ja ylipäätään varautuminen purkaukseen on hyvin haastavaa. 

Ilmasto viilenee ilmakehään päässeiden kaasujen takia, joka muokkaa erilaisia ympäritön 

systeemejä, kuten sateita. 

Tällaista purkausta on vaikea ennakoida ja nykymaailma ei ole välttämättä valmis 

Tamboran kaltaiseen koetukseen. Nykypäivän ihmiset ovat ennennäkemättömässä riskissä 

suuren purkauksen seurauksille.  
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1 Johdanto 

 

Tulivuortenpurkauksia tapahtuu maapallolla lähes jatkuvasti. Suuria purkauksia tapahtuu hyvin 

harvoin, mutta väistämättä. Maapallon historia on täynnä valtavia tulivuorenpurkauksia, jotka 

ovat aiheuttaneet paljon tuhoa, kuolemia ja muutoksia jopa ilmastossa. Katastrofia on vaikea 

ennustaa ja kukaan ei tiedä missä tai milloin seuraava suuri globaalia tuhoa aiheuttava purkaus 

tapahtuu.  

Onkin tärkeää tiedostaa riskit ja mahdolliset seuraukset suuren kokoluokan 

purkauksen sattuessa. Aiheeni on jatkuvasti ajankohtainen, koska ei tiedetä milloin purkaus 

tapahtuu, mutta siihen on tärkeä osata varautua. Moderni yhteiskunta on suuremmassa riskissä 

kuin koskaan ennen suuren purkauksen seurauksille. 

Käsittelen vuonna 1815 tapahtuneen kirjatun historian suurimman 

tulivuorenpurkauksen tapahtumia ja seurauksia. Vertaan näitä nykypäivään ja haluan selvittää 

miten Tamboran purkauksen aiheuttamat seuraukset ihmisille ja ympäristölle eroavat 

nykypäivänä, vai eroavatko ne ollenkaan. Pääpaino tässä työssä on VEI 7 kokoisella 

trooppisella räjähtävällä tulivuorenpurkauksella, jollainen myös Tamboran purkaus oli. Tämä 

valinta perustuu siihen, että tämän kokoisella purkauksella on suuremmat todennäköisyydet 

tapahtua tulevina vuosikymmeninä-, satoina- tai -tuhansina, kuin esimerkiksi supertulivuoren 

purkaus. Lisäksi VEI 7 purkaus aiheuttaa merkittäviä seurauksia ihmisille ja ympäristölle.  

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia seurauksia suuri Tamboran kaltainen tulivuorenpurkaus aiheuttaisi 

nykypäivänä? 

2. Miten ne eroavat menneestä? 
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2 Teoria 

 

 2.1 Tulivuoritoiminta  

 

Tulivuoritoiminta perustuu laattatektoniikkaan. Maan uloin kerros eli litosfääri muodostuu 

kivisestä kuoresta ja vaipan uloimmasta osasta. Se koostuu useasta 50–100 kilometrin 

paksuisesta laatasta, jotka liikkuvat joustavan vaipan kerroksen eli astenosfäärin päällä 

(Decker, R. & Decker, B. 1991; de Boer & Sanders 2012). Syvällä vaipassa tapahtuvat hitaat 

konvektiovirtaukset liikuttavat litosfäärilaattoja eri suuntiin (de Boer & Sanders 2012).  

Liikkuvat laatat erkanevat ja väistämättä myös törmäävät toisiinsa. 

Erkanemisvyöhykkeillä kaksi laattaa liikkuu poispäin toisistaan. Merten pohjassa erkaneminen 

synnyttää keskiselänteitä, joissa nouseva magma muodostaa uutta merenpohjaa (Decker, R. & 

Decker, B. 1991; de Boer & Sanders 2012). Vain pieni osa erkanemisvyöhykkeistä sijaitsee 

meren pinnan yläpuolella (Decker, R. & Decker, B. 1991: 22). De Boer ja Sanders (2012) 

toteavat, että törmäysvyöhykkeillä puolestaan tapahtuu subduktiota eli toinen törmäävistä 

laatoista vajoaa toisen alle. Erkanemis- ja törmäysvyöhykkeet ovat keskeisiä alueita 

tulivuoritoiminnan kannalta, mutta tässä työssä keskitytään subduktiovyöhykkeisiin. 

Litosfäärilaatat subduktoituvat usein 15–70 asteen kulmassa. Subduktiokulman ollessa 

matala maan kaarevuus antaa laatan reunalle kaarevan muodon. Magma muodostaa näillä 

alueilla kaarevan tulivuorijonon ja meressä vulkaanisen saarikaaren (de Boer & Sanders 2012).  

Saarikaaria ovat esimerkiksi Uusi-Seelanti, Indonesia, Japani ja Filippiinit. Nämä saarikaaret 

ovat osa Tyyntä Valtamerta ympäröivää ”tulirengasta” (Decker, R. & Decker, B. 1991). 

Tulirengas on ketju tulivuoria, jotka ympäröivät Tyyntä Valtamerta pääasiassa 

subduktiovyöhykkeiden päällä. Tulirenkaan saarikaarilla sijaitsee noin 60 % mantereisista 

tulivuorista (de Boer & Sanders 2012).  Decker ja Decker (1991: 23) toteavatkin, että pelkästään 

katsomalla tulivuorten sijaintia on helppoa yhdistää laattatektoniikka ja vulkanismi toisiinsa.  

Näillä törmäysvyöhykkeillä subduktoitunut laatta vajoaa astenosfääriin. Noin 100–

150 kilometrin syvyydessä korkea lämpötila ja paine pakottavat nesteet ulos vajonneesta osasta 

(Decker, R. & Decker, B. 1991; de Boer & Sanders 2012). Vapautuneet kuumat nesteet, 

pääasiassa vesi, reagoivat vaipan kanssa muuttaen sen kemiallisia ominaisuuksia. Tämä laskee 

paikallisia sulamislämpötiloja, jolloin osa astenosfääristä sulaa ja muuttuu magmaksi (de Boer 

& Sanders 2012). 

De Boer ja Sanders (2012) selostavat, että syntyneet pisarat sulaa kiviainesta eli 

magmaa kohoavat ylös astenosfäärissä kunnes törmäävät kovaan litosfääriin. Magmapisarat 
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sulautuvat yhteen litosfääriä sulattaviksi kerroksiksi. Lopulta kerrokset luovat tarpeeksi 

painetta muodostaakseen halkeamia litosfääriin, joita pitkin kohota ylöspäin. Maan kuoreen 

syntyy magmakammioita, jotka ovat tilavuudeltaan monia kymmeniä kuutiokilometrejä ja 

kasvavat magman lisääntyessä. Niin kauan kuin magma pysyy kammiossa, sen oma kemia 

muuttuu reagoidessaan ympäröivien kivien kanssa. Magma muuttuu kevyemmäksi, 

huokoisemmaksi, kaasurikkaammaksi ja sen viskositeetti kasvaa. Kammiossa oleva paine 

pakottaa magman nousemaan halkeamia tai kanavia pitkin, kunnes aines saavuttaa maanpinnan. 

Magman viskositeetti eli sitkaisuus vaikuttaa siihen, miten tulivuori purkautuu. 

Matalan viskositeetin omaava magma on huomattavasti pienemmän paineen alaisena ja kaasut 

erkanevat siitä helpommin (Decker, R. & Decker, B. 1991; de Boer & Sanders 2012). Tällöin 

purkaus on rauhallinen ja magma purkautuu hiljalleen tulivuoresta. Korkean viskositeetin 

omaava magma puolestaan vastustaa virtausta ja liuenneiden kaasujen erkanemista. Korkea 

paine vapautuu, kun kaasut laajenevat räjähtävästi magman saavuttaessa maanpinnan (Decker, 

R. & Decker, B. 1991; de Boer & Sanders 2012).  

Tulivuorilla on kaksi pääasiallista purkaustyyppiä: effusiiviset purkaukset, jotka 

synnyttävät laavavirtoja ja räjähtävät purkaukset, jotka ampuvat vulkaanista materiaalia, kuten 

tuhkaa ja pyroklastista ainesta. Molemmat purkaustyypit voivat vaihdella pienistä massiivisiin 

(Decker, R. & Decker, B. 1991; de Boer & Sanders 2012). Tässä työssä perehdytään kuitenkin 

suuriin räjähtäviin tulivuorenpurkauksiin. 

Tulivuorenpurkaukset vapauttavat paljon erilaisia purkaustuotteita, joita ovat 

esimerkiksi laava, kaasut sekä pyroklastinen aines, kuten tefra ja hienompi aines kuten tuhka 

(Ayris &Delmelle 2012; de Boer & Sanders 2012). Laava on maanpinnalle purkautunutta 

magmaa ja se koskee niin sulaa kiviainesta kuin jäähtyneitä ja kovettuneita kiviä, kertovat Bolt 

ym. (1975). Purkaukset vapauttavat erilaisia kaasuja ilmakehään, kuten vesihöyryä, 

hiilidioksidia ja rikkiä. Iso osa vapautuneesta materiasta on kivien erikokoisia osia, joko 

kiinteää magmaa tai vuoren kanavista irronneita kiven palasia. Näitä kutsutaan pyroklastiseksi 

aineeksi (Bolt ym 1975; de Boer & Sanders 2012).  

Pyroklastinen aines muodostaa joskus kuumien vulkaanisten kaasujen kanssa tuhoisia 

pyroklastisia virtoja. Kaasujen ja pyroklastisen aineen sekoitus käyttäytyy kuin neste, jolla on 

alhaisempi viskositeetti kuin vedellä. Pyroklastisten virtojen lämpötila voi vaihdella 100° C ja 

800° C välillä (Decker, R. & Decker, B. 1991). De Boer ja Sanders (2012) toteavat virtojen 

olevan raskaita ja ne kiitävät vuoren rinteitä alas pikajunan nopeudella tuhoten kaiken tieltään. 

He kertovat virtojen koostuvat usein kolmesta osasta. Tiiviistä aineksesta, joka koostuu 

tuoreesta magmasta, hohkakivistä ja muista fragmenteista, ja liikkuu halaten maanpintaa. 
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Tulisesta, kaasua sisältävästä tuoreesta magmasta, joka kulkee virtausten etuosassa tai sivuilla, 

koska se on nopeampaa kuin tiivis aines. Pilvistä vulkaanista tuhkaa, jotka voivat nousta 

tuhansien metrien korkeuteen. 

Robock (2000) selostaa tulivuorenpurkausten vapauttavan monen tyyppisiä 

partikkeleita ja kaasuja ilmakehään. Pääasiallinen purkaustuote on magmaattinen materiaali eli 

hieno tuhka tai tefra. Ne ovat partikkelikooltaan kuitenkin niin isoja, että laskeutuvat 

ilmakehästä nopeasti, minuuteista viikkoihin. Pieniä määriä voi jäädä ilmakehään kuukausiksi. 

Vesihöyry (H₂O), typpi (N₂) ja hiilidioksidi (CO₂) ovat pääasiallisimmat vapautuvat kaasut. 

Maapallon elämän aikana juuri nämä kaasut ovat olleet tärkeässä roolissa, muodostaen 

pitkälti ilmakehän ja meret. Vesihöyry tiivistyi meriin ja hiilidioksidi muuttui hapeksi (O₂) 

kasvien fotosynteesin kautta ja osa hiilestä (C) muuttui fossiilisiksi polttoaineiksi. Ilmakehä 

koostuu pääasiassa typestä (N₂) (78 %) ja hapesta (O₂) (21 %), joista molemmat ovat peräisin 

vulkanismista (Robock 2000).  

Vesihöyry ja hiilidioksidi ovat merkittäviä kasvihuonekaasuja ja niiden pitoisuudet 

ilmakehässä ovat valmiiksi niin suuret, että yksittäisellä tulivuorenpurkauksella ei ole 

merkittävää vaikutusta kasvihuoneilmiöön. Räjähtävien tulivuorenpurkausten merkittävin 

ilmastollisia seurauksia aiheuttava aine onkin rikki, joka on pääasiassa rikkidioksidin (SO₂) 

muodossa  (Robock 2000). 

Self (2006) korostaa suurten räjähtävien tulivuorenpurkausten olevan yksi harvoista 

luonnonilmiöistä, jotka voivat aiheuttaa globaaleja katastrofaalisia seurauksia. Purkaukset 

voivat olla pitkäkestoisia, verrattuna esimerkiksi tsunameihin ja maanjäristyksiin. Ne myös 

aiheuttavat ilmastollisia muutoksia useiksi vuosiksi purkauksen jälkeen. 

 

  2.2   Vulkaaninen räjähtävyysindeksi (VEI) 

 

Vulkaaninen räjähtävyysindeksi eli VEI (volcanic explosivity index) on yleinen indikaattori 

tulivuorenpurkauksen luonteesta (Newhall & Self 1982). VEI-indeksi perustuu pitkälti 

purkautuvan aineen massan määrään ja purkauspilven korkeuteen (Mason ym. 2004; Self 2006; 

Timmreck 2012). Indeksi jakautuu kategorioihin 0–8, joista jokainen on suuruudeltaan 

kymmenkertainen edelliseen nähden (Newhall & Self 1982; de Boer & Sanders 2012). 

De Boer ja Sanders (2012) avaavat, että VEI 0 ja 1 kategoriaan kuuluvat purkaukset 

ovat purkaustyypeiltään rauhallisia ja laava purkautuu niistä ilman väkivaltaisuutta. Räjähtävät 

purkaukset sijoittuvat yleensä VEI-asteikolla kategoriaan 2–5. Suuret räjähtävät purkaukset 

ovat VEI 6 ja 7 kategoriassa. Lopuksi VEI 8- luokkaan kuuluvat massiiviset 
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supertulivuorenpurkaukset. Tämä työ keskittyy VEI 7- luokan räjähtäviin purkauksiin, koska 

ne ovat huomattavasti todennäköisempiä kuin supertulivuorenpurkaukset ja niillä on 

merkittävät globaalit vaikutukset (Newhall ym. 2018). 

Moderni maailma ei ole vielä kokenut VEI 7 kokoluokan purkausta. Niin suuri purkaus 

tapahtuu noin 1–2 kertaa vuosituhannessa (Weber & Sheldrake 2022). Viimeisin ja yksi neljästä 

holoseenin aikana tapahtuneesta VEI 7 -luokan purkauksesta on vuonna 1815 Indonesiassa 

tapahtunut Tamboran purkaus (Briffa ym. 1998; Self 2006; Newhall ym. 2018). Purkaus 

vapautti noin 30 km³ magmaa ja se on kirjatun historian tappavin purkaus vieden yli 70 000 

ihmisen hengen joko suoraan tai välillisesti (Stothers 1984). Tamboran jälkeen kaksi suurinta 

purkausta, Krakatau (Indonesia) 1883 ja Katmai-Novarupta (Alaska) 1912, vapauttivat noin 12 

km³ magmaa (Self 2006). 

Newhall ym. (2018) kertovat VEI 7- luokan purkausten kestävän vain muutamia 

päiviä, mutta niiden seuraukset voivat olla pitkäkestoisia ja globaaleja. Heidän mukaansa näin 

suuri purkaus voi pysäyttää esimerkiksi rahaliikenteen, ruoantuotannon tai jopa rauhan 

valtioiden välillä. Tällaisella purkauksella olisi merkittävät vaikutukset myös ympäristöön ja 

ilmastoon. 

 

  2.3 Tulivuorenpurkauksen vaikutukset ympäristöön  

 

Tulivuorenpurkausten vapauttamat vulkaaninen aines ja kaasut muokkaavat ympäristöä ja 

ilmastoa, sekä niiden toimintaa. Tulivuorenpurkaukset ovat viimeisen vuosituhannen aikana 

pääasiallinen syy luonnollisen ilmastonmuutoksen taustalla (Sigl 2015; Marshall ym. 2022). 

Ilmakehään pääsevät hiukkaset voivat levitä laajoille alueille aiheuttaen pintalämpötilojen 

viilenemistä, josta seuraa esimerkiksi sateiden vähenemistä, monsuunisateiden ja merien 

lämpökapasiteetin heikkenemistä, merijään kasvua, otsonikatoa sekä ilmakehän dynamiikan ja 

hiilenkierron muutoksia (Marshall ym. 2022). Lisäksi tuhkapartikkelit ja tefra aiheuttavat 

erilaisia ongelmia vastaanottavissa ympäristöissä (Ayris & Delmelle 2012).  

Välittömiä vaikutuksia paikalliselle ympäristölle ovat pyroklastiset virrat ja 

vulkaaniset mutavirrat eli laharit. Pyroklastiset virrat tuhoavat kaiken tieltään, niin kasveista 

ihmisiin. Laharit aiheuttavat tuhoa erityisesti vesistöille, esimerkiksi tukkimalla jokiuomia. 

Purkauksen ohentama kasvillisuus myös mahdollistaa lisääntyviä sateen aiheuttamia lahareita 

ja maanvyörymiä. Tämä  voi johtaa salamatulviin tulva-alttiilla alueilla (Newhall ym. 2018). 

Yleensä pyroklastiset virrat ovat kuitenkin ehtineet jo aiheuttaa tuhoa laharien vaikutusalueille 
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(Self 2006). Pyroklastinen aines kuten tuhka ja tefra aiheuttavat runsaasti ongelmia jo hieman 

laajemmilla alueilla (Ayris & Delmelle 2012). 

Räjähtävät tulivuorenpurkaukset voivat päästää suuria määriä tefraa ilmakehään, 

vesistöihin sekä erilaisiin ekosysteemeihin. Tefra on jo pitkään yhdistetty merkittäviin 

fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin muutoksiin purkauksen vaikutusalueen ympäristöissä. 

Ayris & Delmelle (2012) tulevat seuraavissa kappaleissa selostamaan tefran vaikutuksista 

erilaisissa ympäristöissä. 

Maaperän päällä olevat tefrakerrokset aiheuttavat muutoksia albedossa. Vaalea tefra 

lisää albedoa ja vähentää nettosäteilyn määrää, joka vaikuttaa maaperän lämpöjärjestelmiin. 

Maaperän pintalämpötilojen lasku voi vaikuttaa negatiivisesti mikrobiaktiivisuuteen ja 

hajoamisnopeuteen. Tumma tefrakerros puolestaan vähentää albedoa, joka johtaa maaperän 

lämpenemiseen. Tefrakerros voi myös vaikeuttaa maaperän ja ilmakehän välistä veden ja 

kaasujen liikettä. Se voi myös happamoittaa ravinteita maaperässä. Tefran säilyvyysaika 

riippuu eolisen ja fluviaalisen eroosion intensiteetistä sekä kasvillisuudesta (Ayris & Delmelle 

2012).  

Terrestriaalisissa ympäristöissä tefra voi haudata, ylikuormittaa tai hangata 

kasvillisuutta. Pitkittyneet vaikutukset voivat aiheuttaa fysiologisia muutoksia kasveissa. 

Esimerkiksi tefran päällystämillä lehdillä on heikompi kapasiteetti fotosynteesiin, mikä 

häiritsee kasvin kokonaiskasvua (Ayris & Delmelle 2012). 

Tefran päätyminen vesimassoihin voi aiheuttaa fyysisiä muutoksia, kuten muokata 

jokien tai järvien morfologiaa tai vahingoittaa kasviplanktonia ja isompia kasveja. Järvi- ja 

merisedimentit paljastavat dynaamisia muutoksia kasvillisuudessa suuren purkauksen jälkeen 

(Timmreck 2012).  Ayris ja Delmelle (2012) jatkavat, että joet ja järvet saattavat myös 

samentua. Tefran erodoituminen maanpinnalta vesistöihin voi pitkittää vaikutuksia näillä 

alueilla. Merissä tefraan on linkitetty hedelmöittävä vaikutus rautaköyhissä vesistöalueissa. 

Tämä johtaa lisääntyvään fytoplanktonin määrään, mikä puolestaan saattaa lisätä hiilidioksidin 

sitoutumista mereen. Jäälle tai lumelle kertynyt tefra voi vaikuttaa ablaatioon. 

Ilmakehässä tefra voi aiheuttaa muutoksia pilvissä ja ilman kemiassa. Tefra voi 

muuttaa ilmakehän fysikaalisia ominaisuuksia heijastamalla normaalia enemmän 

auringonsäteilyä avaruuteen (Ayris & Delmelle 2012). Tuhkapartikkelit laskeutuvat nopeasti 

suuremman partikkelikoonsa vuoksi, joten sillä on enemmän paikalliset vaikutukset 

ilmastosysteemeihin muutaman viikon ajan (Timmreck 2012). Self (2006) huomauttaakin, että 

globaaleihin ympäristövaikutuksiin suuressa purkauksessa vaikuttaa merkittävästi enemmän 

kaasupäästöjen määrä kuin tuhkalaskeumat isoillakin alueilla. 



 

10 

 

Rikki on suuressa tulivuorenpurkauksessa eniten merkittäviä ilmastovaikutuksia aiheuttava 

kaasu. Ilmakehässä rikki reagoi hydroksidien (HO) ja vesihöyryn kanssa muodostaen 

rikkihappoa (H₂SO₄) viikkojen kuluessa purkauksesta. Rikkihappoiset aerosolit eli 

sulfaattiaerosolit ja kaasut kuten rikkidioksidi (SO₂) ja rikkivety (H₂S) muodostavat 

pääasiallisen heijastavan vaikutuksen, joita tulivuorenpurkaukset aiheuttavat ilmakehässä 

(Robock 2000; Timmreck 2012; Sigl ym. 2015; Marshall ym. 2022).  

Nämä pienet hiukkaset voivat stratosfäärissä levitä maailmanlaajuiselle alueelle ja 

säilyä ilmakehässä 2–3 vuotta. Sulfaattiaerosolit heijastavat auringonsäteilyä takaisin 

avaruuteen, mikä aiheuttaa viilenemistä maanpinnalla (Newhall ym. 2018). Timmreck (2012) 

ja Marshall ym. (2022) lisäävät, että sulfaattiaerosolit absorboivat myös infrapunasäteilyä mikä 

voi johtaa stratosfäärin lämpenemiseen, josta seuraa muutoksia atmosfäärin kiertoon.  

Stratosfääriset sulfaattiaerosolit vaikuttavat globaaliin ilmastosysteemiin 

merkittävästi. Timmreck (2012) kertoo, että Pinatubon purkauksessa 1991 havaittiin maan 

pintalämpötilojen viilenemistä sekä stratosfäärin lämpenemistä, mikä laski tropopaussin 

korkeutta ilmakehässä. Lisäksi stratosfäärissä otsonin määrä väheni ja merkittäviä muutoksia 

havaittiin hydrologisessa kierrossa, kuten trooppisten sateiden vähenemistä, jokien virtauksessa 

ja merenpinnan korkeudessa sekä troposfäärin kuivumista. 

 Rikin lisäksi vulkaaniset halogeenikaasut, kuten kloori (Cl) ja fluori (F), ja niiden 

hapot, suolahappo (HCl) ja vetyfluoridi (HF), aiheuttavat suurempia muutoksia ilmakehässä 

(Self 2006). Vulkaanisilla halogeenipäästöillä voi olla merkittäviä vaikutuksia 

otsonikerrokseen (Timmreck 2012). Ilmakehässä 1950-luvulta alkaen olleet CFC-yhdisteet ja 

otsonimolekyylit, jotka yhdistyvät purkauksessa vapautuneisiin rikkiaerosoleihin, aiheuttavat 

merkittävää tuhoa otsonille ylemmässä ilmakehässä. Pinatubon purkaus vuonna 1991 synnytti 

otsonikatoa 3–4 vuoden ajaksi. Otsonin väheneminen mahdollistaa ultraviolettisäteilyn 

lisääntymisen, joka aiheuttaa isoja riskejä eläville organismeille. Tulivuoren sijainnilla onkin 

merkittävä vaikutus siihen, millaiset vaikutukset purkauksella on (Self 2006). 

Trooppiset purkaukset aiheuttavat herkemmin globaaleja vaikutuksia, koska 

planetaariset tuulet voi tietyillä hetkillä kuljettaa aerosoleja kohti molempia napoja (Self 2006; 

Newhall ym. 2018). Suurimman osan mantereista ja tulivuorista ollessa päiväntasaajan 

pohjoisella puolella, ovat nämä alueet erityisen herkkiä sääolosuhteiden muutoksille, korostavat 

de Boer  ja Sanders (2012). Yksittäiset suuret tulivuorenpurkaukset aiheuttavat globaalia tai 

paikallista viilenemistä 2–3 vuodeksi (Robock 2000). Trooppiset tulivuorenpurkaukset 

aiheuttavat usein myös lämpimiä talvia pohjoisella pallonpuoliskolla erityisesti kahden 

purkauksen jälkeisen talven aikana (Robock 2000; Fischer ym. 2007; Timmreck 2012). 



 

11 

 

Timmreck (2012) huomauttaa, että Tamboran kokoisella purkauksella on vaikutuksia 

ilmakehän systeemeihin muutamien vuosien ajan, mutta aerosolien säilyvyysaika on liian lyhyt 

aiheuttamaan pitkäkestoista pinnan lämpötilojen viilenemistä. 

 

 2.4 Tulivuorenpurkauksen vaikutukset ihmisiin  

 

Miljoonat ihmiset asuvat tulivuorten läheisyydessä jatkuvassa riskissä mahdollisesta tuhosta. 

On arvioitu, että viimeisen 500 vuoden aikana yli 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä 

tulivuorten seurauksena (Bolt ym. 1975). Donovan ja Oppenheimer (2012) kertovat kuinka 

globaalissa maailmassa maailmanlaajuinen kaupankäytni, muuttoliike, kehitys ja yhteiskunnan 

toimivuus ovat vaarassa katastrofin sattuessa. Suuri purkaus horjuttaisi ihmisille tärkeitä 

systeemejä, kuten ruoan saanti, teknologia, sähkö ja puhdas vesi. Ihmisten alttius 

luonnonkatastrofeille kasvaa väestönkasvun ja ympäristön muutosten takia (Deligne ym. 2010) 

Nykypäivänä tapahtuvasta VEI 7 -kategorian purkauksesta tekee riskialttiimman 

kolme merkittävää eroa aiempiin purkauksiin verrattuna, kertovat Newhall ym. (2018). 

Ensimmäinen merkittävä ero on väestönkasvu. Tamboran purkautuessa vuonna 1815 

maapallon väkiluku oli hieman alle miljardin, nykyään se on noin 7,8 miljardia.  

Toinen ero on ihmisten perustarpeiden tuotanto. Aiempien tämän kokoluokan 

purkausten aikana yhteisöt ovat olleet pitkälti omavaraisia esimerkiksi ruoan suhteen. 

Purkausten sattuessa nämä yhteisöt olivat merkittävässä vaarassa. Vulkaaninen tuhka usein 

tuhoaa viljasadot ja saastuttaa veden. Nykyään on kuitenkin olemassa moninaisia logistisia 

ketjuja, joiden avulla voidaan toimittaa esimerkiksi ruokaa ja apua nälänhädän välttämiseksi. 

Ongelmana kuitenkin on, että juuri nämä ketjut ovat vaarassa häiriöille purkaustilanteessa 

(Newhall ym. 2018). 

Kolmas merkittävä ero on teknologinen kehitys. Nyky-yhteiskunta on hyvin 

riippuvainen teknologiasta ja VEI 7- kokoluokan purkaus voi esimerkiksi katkaista sähköverkot 

ja kaapelit laajoilla alueilla. Tämä aiheuttaisi pitkittyneessä tilanteessa paljon ongelmia. Tuhka 

voi häiritä tai rikkoa kulkuneuvoja ja koneistoja, jotka tuottavat esimerkiksi sähköä. Suuri 

tuhkapilvi voi häiritä myös GPS-signaaleja ja pysäyttää lentoliikenteen 500 kilometrin säteellä 

purkauksesta (Newhall ym. 2018). 

Purkaus suuren kaupungin läheisyydessä voi tuhota sen kokonaan. Laavavirrta harvoin 

tappavat ketään, mutta aiheuttavat merkittävää vahinkoa infrastruktuurille (Bolt ym. 1975). 

Tamboran tapauksessa laavavirrat kestivät vain viikon verran Scarth (1994) lisää. Pyroklastiset 

virrat voivat parhaimmillaan levitä jopa 100 kilometrin päähän tulivuoresta. Ne ovat tappavia 
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ja tuhovoimaisia ja niitä on hyvin vaikea ennustaa. Kaupungit tuhoutuisivat virtojen varrelta ja 

ilman massaevakuointeja kuolleita voi olla miljoonia. Mikäli evakuointi onnistuisi, jäisi iso osa 

ilman kotia, virtojen tuhotessa kaiken tieltään (Self 2006; Newhall ym. 2018). Pyroklastisten 

virtojen osuessa veteen voi syntyä tsunamiaaltoja, jotka aiheuttavat tuhoa entistä laajemmilla 

alueilla, jatkaa Newhall ym. (2018).  

Rannikkokaupungit ovatkin erityisessä riskissä. Monet tulivuoret sijaitsevat saarilla tai 

meren läheisyydessä, mikä aiheuttaa välittömän riskin vulkaaniselle tsunamille, Lisäksi 

tällaisilla alueilla on hyvin minimaaliset evakuointimahdollisuudet, kertovat Donovan ja 

Oppenheimer (2012). 

VEI 7 -luokan purkaus aiheuttaakin monia riskejä niin paikallisille alueille ja ihmisille, 

kuin globaalille maailmalle. Proksimaalinen purkausvyöhyke saa päälleen paksun kerroksen 

hohkakiviä ja vulkaanista tuhkaa. Itsessään ne ovat harvoin tappavia, mutta voivat romahduttaa 

talojen kattoja ja aiheuttaa kallista vahinkoa infrastruktuurille (Newhall ym. 2018). Melko 

pienikin tuhkakerros, 10–15 cm, voi romahduttaa rakennusten kattoja, riippuen rakennustavasta 

Self (2006) kertoo. Lisäksi tuhka voi pilata sadot ja saastuttaa veden (Newhall ym. 2018).  

Yli 1 cm paksuinen tuhkakerros voi aiheuttaa vakavia häiriöitä maanviljelyssä, jos 

tuhka laskeutuu kasvukauden aikana. Pitkällä tähtäimellä tuhkalla on kuitenkin hyödyllisiä 

vaikutuksia maaperän koostumukseen. Tuhka voi myös tukkia viemäriverkostoja ja häiritä 

puhtaan veden saantia (Self 2006). 

Self (2006) jatkaa, että nykypäivän globaali yhteiskunta on riippuvainen 

yhteydenpitovälineistä ja muusta teknologiasta, jotka ovat alttiita häiriöille ja monet alueet ovat 

tiiviisti asutettuja. Tuhka ja aerosolit voivat häiritä satelliittiyhteyksiä. Vaikka tuhka pysyy 

ilmassa usein vain muutamia tunteja tai päiviä, sinä aikana se on vaaraksi kaikelle lentävälle, 

kuten lentokoneille ja linnuille. Tuhka voi tukkia teitä, rautateitä ja lentokenttien kiitoratoja 

aiheuttaen laajoja ongelmia. Tuhka itsessään on myös terveysriski, erityisesti silmille ja 

hengitysteille. 

Donovan ja Oppenheimer (2012) tiivistävät tulivuorenpurkausten, erityisesti suurten 

asuinkeskittymien läheisyydessä aiheuttavan tuhoa infrastruktuurille, kuten sähkölinjoille, 

vesiverkostolle, liikenteelle, terveydehuollolle ja ruoantuotantoketjuille. Lisäksi yhteydenpito 

vaikeutuisi huomattavasti. Riippuvuus teknologiasta asettaakin ihmiset entistä suurempaan 

riskiin purkauksen sattuessa. 
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3   Tamboran purkaus vuonna 1815  

 

 3.1 Indonesian vulkanismi 

 

Nykypäivän Indonesia on päiväntasaajalla sijaisteva saarivaltio, joka levittäytyy yli 5 000 

kilometrin alueelle. Se koostuu yli 13 000 saaresta, joilla on ainakin 76 historiallisena aikana 

purkautunutta yhä aktiivista tulivuorta. Saarilla on ravinteikas vulkaaninen maaperä, runsaita 

sateita ja trooppinen ilmasto, jotka mahdollistavat jopa 2–3 satoa vuodessa. Suuri osa maa-

alasta oli alun perin trooppista sademetsää (de Boer & Sanders 2012). 

Indonesian vulkaaninen kaari muodostui Euraasian ja Indo-Australian mannerlaattojen 

törmäyskodan päälle. Australian laatta subduktoituu Euraasian laatan alle ja tämä on 

synnyttänyt vulkanismin Indonesian alueelle. Indonesian vulkaaninen kaari on osa Tyynen 

Valtameren ”tulirengasta” (de Boer & Sanders 2012). 

Sumbawan saari kuuluu Indonesian vulkaaniseen saarikaareen. Sumbawan 

pohjoisrannikolla sijaitsee Snaggarin niemimaa, joka on muodostunut pitkälti Tamboran 

aiemmista purkauksista. Tambora on suuri kilpitulivuori, joka kohoaa 2 853 metrin korkeuteen 

(Bolt ym. 1975; Oppenheimer 2003; Raible ym. 2016). Ennen vuoden 1815 purkausta Tambora 

oli yksi itä-Indien korkeimmista kohdista, kohoten yli 4 000 metrin korkeuteen. Vuoden 1815 

purkaus muodosti kilometrin syvän ja 6 kilometrin halkaisijaltaan olevan kalderan kertovat 

Stothers (1984) ja Raible ym. (2016). De Boer ja Sanders (2012) toteavat, että Tamboran iästä 

ei ole tarkkaa selvyyttä, mutta vanhin paljastunut laavakerros on noin 50 000 vuotta vanhaa. 

Vuoden 1815 purkauksen muodostaman tuhkakerroksen alla oleva kerros on noin 5 000-

vuotias. Tämä viittaa siihen, että vuori oli ollut hiljainen hyvin pitkään ennen tuhoisaa 

purkausta. 
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Kuva 1. Tamboran sijainti ja sen naapurisaaret (Google Maps) 

 

 3.2 Tamboran purkauksen tapahtumat 

 

Tamboran uskottiin olleen sammunut tai ei-vulkaaninen. Kuitenkin vuonna 1812, kolme vuotta 

ennen varsinaista purkausta, vuori alkoi jyrisemään ja muodostamaan tummia tuhkapilviä ( Bolt 

ym. 1975; Stothers 1984). Nämä pienet purkaukset viittaavat siihen, että hitaasti nouseva 

magma oli päässyt kosketuksiin syvällä maaperässä olleen veden kanssa kertovat de Boer ja 

Sanders (2012). 

Ensimmäinen merkittävä purkaus tapahtui huhtikuun 5. päivä vuonna 1815. 

Purkauksen ollaan arvoitu olleen melko aggressiivinen vapautuneen aineksen levinneisyyden, 

koostumuksen ja raekoon perusteella. Tuhkasta ja savusta koostunut purkauspylväs saattoi olla 

jopa 25 kilometriä korkea. Räjähdys kuultiin jopa 1 400 kilometrin päässä. Ensimmäistä 

purkausta seurasi viisi suhteellisen rauhallista päivää (Stothers 1984; de Boer & Sanders 2012). 

Huhtikuun 10. päivänä illalla alkoi sarja rajuja räjähdyksiä. Niistä syntyi savusta, 

tuhkasta ja hohkakivistä koostuva, raporttien mukaan jopa 40 kilometrin korkuinen 

purkauspilvi. Voimakkaimman purkauksen uskotaan olleen VEI 7 -luokan massiivinen purkaus 

(de Boer & Sanders 2012). Jokaista purkausta seuranneen pyroklastisia virtoja, jotka kiisivät 

vuoren rinteitä alas tuhoten koko Tamboran kylän, kertoo Stothers (1984). Virrat peittivät 

suurimman osan Sanggarin niemimaasta, jonka jälkeen laskeutuivat ympäröivään mereen (de 

Boer & Sanders 2012). 

Stothers (1984) kertoo melko vaatimattoman korkuisen tsunamin iskeneen Indonesian 

saariston rannikoille 10. huhtikuuta. Sanggarilla aalto oli korkeimmillaan 4 metriä. Aalto oli 

enää 1-2 metriä korkea 500 km päässä. Tsunamit saivat rannikon  tulvimaan ja tuhosivat 

Tambora 
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alankoalueet. Koska aallot ja kovat tuulet saapuivat Snaggarille samaan aikaan, tsunami syntyi 

todennäköisesti pyroklastisten virtojen osuessa mereen.   

Pyroklastinen aines tuhosi kaiken merellisen elämän kymmenien kilometrien säteellä. 

Osuessaan kylmään veteen kuuma aines aiheutti räjähdyksiä ja sekundaarisia purkauksia. Nämä 

vapauttivat ilmakehään jopa kymmenkertaisen määrän tuhkaa verrattuna ensimmäiseen 

purkaukseen. Kokonaisuudessaan purkaukset vapauttivat tuhkaa, jota voi verrata 50 

kuutiokilometriin tiivistä kiveä (de Boer & Sanders 2012). 

Tunnin kuluttua purkauksesta Snaggarilla 30 kilometrin päässä purkauksesta alkoi 

sataa noin 20 cm kokoisia hohkakiviä taivaalta. Kiviä seurasi laskeutuvat tuhkapilvet. 

Laskeutuva tuhka hajotti talojen kattoja ja voimakkaat tuulet repivät puut juurineen maasta. 

Tuulet aiheuttivat mahdollisesti pyroklastiset virrat ja massiivisen purkauspylvään 

romahtamien, joka synnytti kalderan (Stothers 1984; de Boer & Sanders 2012). 

Biman kylässä, 65 kilometrin päässä Tamborasta kuultiin lujia, lähes jatkuvia 

räjähdyksiä yöllä 10. huhtikuuta. Äänekkäät räjähdykset jatkuivat seuraavan päivän iltaan asti 

ja ne kuultiin jopa 2 400 kilometrin päässä. Alkuperäinen tuhkaverho levittäytyi laajalle 

alueelle. Taivas oli pilkkopimeä 1–2 päivää 600 kilometrin säteellä purkauksesta. Javalla tuhka 

laskeutui lopullisesti 14–17. huhtikuuta rankkojen vesisateiden takia (Stothers 1984). 

On arvoitu, että 10 000 ihmistä kuoli Sumbawan saarella kertovat de Boer ja Sanders 

(2012). Pyroklastiset virrat todennäköisesti tappoivat heidät välittömästi, arvioivat Raible ym. 

(2016). Nälänhätä ja sairaudet tappoivat lisäksi 50 000 ihmistä Sumbawalla ja sen 

naapurisaarilla. Maapallon keskilämpötila laski jopa asteen verran (Bolt 1975; Gertisser & Self 

2015). 

 

 

  3.3 Purkauksen seuraukset  

 

Tamboran purkaus tappoi Sumbawalla ja sen naapurisaarilla yli 70 000 ihmistä joko suoraan 

tai välillisesti, aiheuttaen sairauksia ja nälänhätää. Globaalisti purkaus aiheutti noin 100 000 

kuolemaa (Cassidy & Mani 2022). Purkaus hävitti kokonaisia asutuskeskuksia, tuhosi metsiä 

ja peitti riisipellot tuhkalla. Purkaus vapautti suuria määriä tuhkaa ja kaasuja stratosfääriin, 

jotka kiertelivät ilmakehässä vuosia, heikentäen auringonsäteilyä de Boer & Sanders kertovat 

(2012). Tamboran purkaus aiheutti viimeisen 1200 vuoden ajalta toiseksi kylmimmän kesän 

vuonna 1816 (Wang ym. 2022). Lämpötilat laskivat maailmanlaajuisesti ja sateiden kaavat 

muuttuivat. Euroopassa pitkittynyt kolea sää aiheutti viljasatojen menetyksiä, nälänhätää ja 
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ruokakapinoita. Pohjois-Amerikassa vuosi 1816 tunnetaan ”vuotena ilman kesää” (de Boer & 

Sanders 2012). 

Tamboran purkaus vapautti noin 140 gigatonnia magmaa, mikä vastaa noin 30–50 km³ 

tiivistä kiveä. Ilmakehään vapautui noin 60 megatonnia rikkiä, joka muodosti globaalin 

sulfaattiaerosoliverhon stratosfääriin, mikä johti ilmastollisiin häiriöihin (Oppenheimer 2003; 

Raible ym. 2016). Tuhka peitti kokonaisuudessaan yli 500 000 neliökilometrin alueen (de Boer 

& Sanders 2012). Self ym. (2004) kertovat Tamboran purkauksella olleen samanlainen 

purkaustyyli ja intensiteetti kuin Pinatubon purkauksella 1991, mutta se kesti huomattavasti 

pidempään suuremman magmakammion vuoksi. 

Sumbawalla ja sen naapurisaarilla, Lombokilla ja Balilla, hapan tuhka myrkytti 

riisipellot ja tukki monimutkaiset kastelusysteemit. Sumbawalle kertyi metrin paksuinen 

tuhkakerros, Lombokille 60 cm:n ja Balille 30 cm:n kerros. Purkauspilvessä muodostuneet 

rikkipitoiset partikkelit takertuivat purkausainekseen. Tätä kautta rikki palasi takaisin maahan 

sateiden mukana. Rikki myrkytti maaperän ja merenpohjan vuosiksi (de Boer & Sanders 2012). 

Riisisatojen menetys, huono hygienia sekä piilaantunut vesi johti nälänhätään ja 

sairauksiin väestössä.  Rikki aiheutti tappavien ripulitautien leviämistä ihmisissä ja eläimissä. 

Arviolta noin 38 000 ihmistä kuoli Sumbawalla ja 20 000 Lombokilla. Tämä johti 

pakolaisuuteen ja konflikteihin lähialueilla (de Boer & Sanders 2012). 

Lähes kaikki kasvillisuus joko vahingoittui tai tuhoutui Sumbawan saarella. 

Normaalisti kasvien lehdet haihduttavat suuria määriä vettä, mutta metsien tuhouduttua ja maan 

peityttyä tuhkalla ilmakehään haihtuvan veden määrä väheni merkittävästi. Tämä johti pilvien 

ja sateiden vähenemiseen alueella. Trooppisilla saarilla on tyypillistä maaperän suhteellisen 

nopea uusiutuminen. Tamboran purkauksen aiheuttama kuivuus ja maaperän kemialliset 

muutokset kuitenkin hidastivat tätä prosessia vuosikymmenillä (de Boer & Sanders 2012). 

Intiassa vuonna 1816 kesän monsuunisateet kokivat häiriöitä, mikä johti kuivuuteen 

monilla alueilla. Syksyllä puolestaan oli jatkuvia sateita ja voimakkaita tulvia. Myös Kiinassa 

suuret joet tulvivat. Intian alueelta lähti liikkeelle koleraepidemia vuonna 1816 (de Boer & 

Sanders 2012). 

On paljon todisteita siitä, että Tamboran purkauspylväs lävisti stratosfäärin, joka on 

päiväntasaajalla 17 kilometrin korkeudessa. Raportit tuhkapilven korkeudesta ja laajalle 

levinneet hohkakivet ja tuhkalaskeumat viittaavat tähän, mutta eivät anna varmoja todisteita. 

Globaalisti havaitut tuhkakertymät ilmakehässä ovat vahvimmat todisteet. Tuulet kuljettivat 

aerosoleja kaikille leveysasteille. Purkauksesta seuranneiden viikkojen aikana useita 
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sekundaarisia aerosoleja muodostui fotokemiallisten reaktioiden rikkidioksidikaasujen, otsonin 

ja vesihöyryn välillä (Stothers 1984). 

Säädata 1800-luvun alusta viittaa 2–3 vuoden jaksoon sään ääri-ilmiöitä purkauksen 

jälkeen (de Boer & Sanders 2012). Briffa ym. (1998) kertovat teollisten, historiallisten ja puiden 

vuosirenkaista tehtyjen tutkimusten ja todisteiden osoittavan laajalle levinneistä kylmistä 

olosuhteista, erityisesti Pohjois-Amerikan itäisissä osissa ja läntisessä Euroopassa. Vuonna 

1816 oli erittäin matalat kesälämpötilat, mutta myös vuodet 1817 ja 1818 olivat 

poikkeuksellisen viileitä. 1810-luku on yksi kylmimmistä vuosikymmenistä. Tämän kylmän 

jakson käynnisti vuonna 1809 tapahtunut tunnistamaton tulivuorenpurkaus. Fischer ym. (2007) 

toteaa, että purkaus saatiin selville jäätiköiden kerrostumista tehdyistä tutkimuksista. Kylmät 

olosuhteet eivät kuitenkaan saavuttaneet läntistä Amerikkaa vuonna 1816. Osa Euroopasta koki 

kylmän kesän lisäksi myrskyisämpiä talvia (Oppenheimer 2003). 

Ympäri Eurooppaa vuosien 1816 ja 1817 kesät olivat kylmiä ja kosteita. Lunta satoi 

monilla alueilla. Vulkaaninen tuhka värjäsi lumen ruskeaksi Unkarissa. Jopa Italian eteläisissä 

osissa satoi kellertävää ja punertavaa lunta. Sadot kuolivat laajoilla alueilla, erityisesti 

Ranskassa sekä Sveitsin ja Itävallan Alpeilla. Lumi ja kuura tulivat aikaisin ja pysyivät pitkään, 

lyhentäen kasvukautta merkittävästi vuonna 1816. Tamboran purkaus aiheutti viimeisen suuren 

toimeentulokriisin Euroopassa (de Boer & Sanders 2012). 

Euroopassa koettiin vuosisadan pahin nälänhätä vuosina 1816 ja 1817. Viljan ja ruoan 

hinta nousi hurjiin lukemiin. Napoleonin sotien jälkeinen Eurooppa oli valmiiksi kriisin 

partaalla ja Tamboran purkaus eskaloi jo valmiiksi vaikeaa tilannetta, arvioi Oppenheimer 

(2003). Poliittinen epävakaus ja nälänhätä, joka piinasi erityisesti kaupunkeja, johti 

ruokakapinoihin. Maatiloilla oli puutteita työntekijöistä sodassa kuolleiden takia (de Boer & 

Sanders 2012). 

Irlantia piinasi nälänhätä sadonkorjuiden epäonnistuttua, mikä johti 

lavantautiepidemiaan, joka kesti vuodesta 1817 vuoteen 1819. Kuolleita on arvioitu olleen yli 

100 000 (de Boer & Sanders 2012). Englannissa ja monissa paikoissa Skotlannissa lavantauti 

kiersi lähes kaikki kylät ja kaupungit (Oppenheimer 2003). 

Stothers 1984 toteaa, että Eurooppalaisille ja Pohjois-Amerikkalaisille vuosi 1816 

tunnetaan vuotena ilman kesää. Loppukeväästä alkusyksyyn päivittäiset lämpötilat olivat 

normaalia huomattavasti alhaisemmat ja Euroopassa oli paljon rankkasateita. Luoteistuulet 

toivat lunta ja kuuraa Uuden-Englannin pohjoisosiin ja Kanadaan.  

Euroopasta poiketen Pohjois-Amerikan koillisosat kokivat poikkeuksellisen kuivan 

vuoden. Euroopan tavoin alueella oli ennätysmatalat lämpötilat kasvukauden aikana. Kuura ja 
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lumimyrskyt piinasivat Uutta-Englantia ja Kanadaa. Kuivuus ja kylmyys tuhosivat esimerkiksi 

maissi -ja vehnäsadot. Karjaa kuoli runsaasti nälkään heinäsatojen epäonnistuttua (de Boer & 

Sanders 2012). Alue oli todennäköisesti jo valmiiksi herkkä näille seurauksille, koska 

maatalous sijaitsi ilmastollisesti marginaalisella alueella (Oppenheimer 2003). Maanviljelijät 

olivat pitkälti omavaraisia, joka auttoi kestämään talven yli. Kaupungeissa syntyi pula ruoasta, 

maanviljelyn ollessa hyvin rajallista. Kaupungeissa ruoan hinta kohosi, mutta Euroopasta 

poiketen alueella ei kärsitty nälänhädästä. Huonot sääolosuhteet lisäsivät muuttoliikettä länteen 

Yhdysvalloissa (de Boer & Sanders 2012).  

Erilaiset todisteet yhdistävät Tamboran purkauksen Euroopan ja Pohjois-Amerikan 

sään ääri-ilmiöihin, pohjoisen pallonpuoliskon kesäviilenemisenä, talven lämpenemisenä ja 

myrskyisyytenä. On ollut väitteitä, että Tamboran purkauksella ja ylipäätään tulivuoren 

purkauksilla ei olisi vaikutusta näihin ilmiöihin ja ilmaston muutoksiin, koska 1810-luvun 

kylmä vuosikymmen koki pohjoisessa lämpimän kesän vuonna 1816 ja sitä ennen vallitsi jo 

kylmät olosuhteet. Nykyään on kuitenkin pystytty todistamaan, että kyseiset sääilmiöt käyvät 

yhteen purkausten kanssa, verraten esimerkiksi Pinatubon purkaukseen, joka aiheutti 

samanlaisia ilmiöitä, kertoo Oppenheimer (2003).  

 

 

4 Pohdinta 

 

Tämän työn tarkoituksena on käsitellä tulevaisuudessa tapahtuvan Tamboran tyylisen 

purkauksen vaikutuksia nyky-yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tulivuoret ovat todella 

arvaamattomia ja niiden käyttäytymistä on vaikea ennustaa. Maailma on muuttunut runsaasti 

Tamboran purkauksesta, mutta se ei välttämättä takaa parempaa lopputulosta mahdollisen 

purkauksen sattuessa.  

Kuten Newhall ym. (2018) ja Self (2006) aiemmin totesivat, tulivuoren sijainnilla on 

suuri merkitys sen aiheuttamille seurauksille. Tulivuorenpurkauksen laaja-alaisimmat 

vaikutukset tulevat liittymään ilmakehään päässeisiin aerosoleihin ja niiden vaikutukseen 

auringonsäteilyyn. Self (2006) toteaakin artikkelissaan, että ei tarvita supertulivuorenpurkausta, 

jotta pohjoiselle pallonpuoliskolle syntyisi vakava luonnonkatastrofi. Jopa vaatimaton uusinta 

Tamboran purkauksesta sopivalla sijainnilla, voi aiheuttaa vakavia seurauksia ilmakehässä.  

Suuren trooppisen räjähtävän tulivuorenpurkauksen tapahtuminen nykypäivänä 

aiheuttaisi luultavasti hyvin samantyyliset ympäristövaikutukset kuin aiemmatkin purkaukset. 

Vaikutukset riippuvat pitkälti ilmakehään pääsevän rikin määrästä ja kuinka laajalle alueelle 
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ilmakehän tuulet niitä kuljettavat. Cassidy ja Mani (2022) kertovat, että ilmastonmuutoksen 

aiheuttamat muutokset ilmakehän ja merien kierroissa voivat aiheuttaa jopa 60 % 

voimakkaampaa viilenemistä suuren trooppisen purkauksen sattuessa seuraavan vuosisadan 

aikana verrattuna nykyhetkeen. Purkaukset voivat myös yleistyä, koska geofysikaaliset voimat 

maanpinnan päällä muuttuvat jäätiköiden sulamisen, merenpinnan nousun ja sateiden 

muutosten seurauksena (Cassidy & Mani 2022).  

Monet asiat tulivuoritoimminnassa on ennustettavissa, esimerkiksi tietyt purkaussarjat 

usein toistavat itseään. Kuitenkin ihmisen aiheuttama illmastonmuutos ja kaupungillistuminen 

erityisesti tulivuorten läheisyyteen lisäävät herkyyttä purkauksten seurauksille (Fink & Ajibade 

2022). Maailma on muuttunut Tamboran purkauksesta runsaasti. Jollain tasolla se on 

kestävämpi: tulivuoria valvotaan paremmin, koulutus ja tietoisuus on kehittynyt, 

terveydenhuolto ja ruoantuotanto ovat parantuneet. Silti riskit ihmiskunnalle kasvavat (Cassidy 

& Mani 2022).  

Kuten osiossa 2.4 Newhall ym. (2018) kertoivat, yhteiskunta ja sen rakenne on 

muuttunut Tamboran purkauksesta merkittävästi. Väestön määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. 

Tämä tekee suuresta tulivuorenpurkauksesta ennennäkemättömän riskin ihmisille. Useita 

miljoonakaupunkeja sijaitsee tulivuorten merkittävässä läheisyydessä. Mikäli VEI 7 -luokan 

purkaus tapahtuu kuolonuhreja voi olla runsaasti enemmän, mikäli minkäänlaisia evakuointeja 

ei saataisi tehtyä. Lisäksi väestöntiheys on niin suuri, että massaevakuointien suorittaminen voi 

olla todella vaikeaa, varsinkin jos purkaus ei anna kovin pitkää ennakointiaikaa. Myös se 

tapahtuuko purkaus rikkaassa vai köyhässä valtiossa vaikuttaa runsaasti siihen, miten 

evakuoinnit pystyttäisiin suorittamaan (Self 2006). 

Nykypäivän teknologisesti yhdistynyt maailma kokisi todennäköisesti merkittävää 

tuhoa tärkeälle infrastrukstuurille suuren purkauksen sattuessa. Tuho olisi niin suurta, ettei 

sellaista olla historiassa ennen koettu (Weber & Sheldrake 2022). Weber ja Sheldrake (2022) 

korostavat riskien ja haasteiden tiedostamisen tärkeyttä purkauksiin liittyen. Suuria purkauksia 

ei ole koskaan monitoroitu moderneilla tekniikoilla. Pienempiä räjähtäviä purkauksia kuitenkin 

on tutkittu, ja näitä tekniikoita pystyttäisiin varmasti soveltamaan isompien purkausten 

tapauksessa. Pienemmissä purkauksissa on havaittu lyhytaikaisia varoitusmerkkejä, kuten 

seismisiä signaaleja, pinnan muutoksia, poikkeavia lämpötiloja ja kasvaneita kaasupäsätöjä 

(Weber & Sheldrake 2022). 

Tulevaisuudessa tapahtuvan suuren purkauksen vaikutuksia on hyvin vaikea ennustaa 

tarkalleen. Tulivuoret ovat oikukkaita ja yhteiskunnan toimivuus on monimutkainen verkosto. 

Teknologia ja ilmaliikenne ovat suurella todennäköisyydellä erittäin riskialttiita häiriöille. 
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Tämän vuoksi on myös todennäköistä, että tehokas reagointi katastrofin kohdatessa on vaikea 

toteuttaa. Self (2006) kertoo luonnonkatastrofien hintojen nousevan jatkuvasti ja purkauksella 

olisi merkittävä vaikutus kansainvälisiin markkinoihin. Alueellinen lentoliikenne voi olla 

pysähdyksissä päivistä viikkoihin. Purkauksen ympäristö olisivat tuhkan peitossa ilmaa 

myöten. Alueellisen tason ekonomiset vaikutukset voivat Tamboran kokoisen katastrofin 

sattuessa saavuttaa globaalin mittakaavan.  Cassidy ja Mani (2022) arvoivat mahdollisen suuren 

purkauksen aiheuttamien taloudellisten menetysten olevan useissa triljoonissa.  

Jos tunnettu ja valvottu tulivuori kerää voimia suureen purkaukseen se saattaa näyttää 

ennakoivia merkkejä vuosien tai vuosikymmenten aikana, mutta siitä ei voida olla täysin 

varmoja. Tilanne, jossa tuntematon tai valvomaton tulivuori alkaa osoittaa merkkejä suuresta 

purkauksesta, on hyvin huolestuttava. On tärkeä tietää mitkä tulivuoret ovat tuottaneet suuria 

purkauksia ja potentiaalisia vuoria ja niiden mahdollisia vaikutusalueita on tärkeä tarkkailla 

aktiivisesti. Olisi tärkeää suunnitella evakuoinnit ja muuttoliike etukäteen, mutta tämä vaatisi 

kansainvälistä työtä ja organisointia (Self 2006). Lisäksi tarvitaan toimivia 

riskinhallintastrategioita. Esimerkiksi tuhkapilvi voi häiritä GPS-signaaleja ja yhteyksiä, joka 

voi entisestään hankaloittaa avun saantia. Kaikkea tätä hankaloittaa tulivuorien määrä ja laaja 

alue, joissa ne sijaitsevat. Jokaisella valtiolla on myös omat strategiansa ja ongelmansa, 

esimerkiksi korruptio, jotka aiheuttavat lisähaasteita laajamittaisen suunnitelman luomiselle 

(Self 2006). Myös riskialueilla elävien ihmisten tietoisuutta tulisi lisätä. Cassidy ja Mani (2022) 

huomauttavat, että tulivuorten tarkkailusta tekee vaikeaa myös se, että osa vuorista voi 

vaikuttaa sammuneilta, mutta voivat silti synnyttää suuren räjähtävän purkauksen. Näin kävi 

esimerkiksi Tamboran tapauksessa. Riskitulivuorten  lisäksi Cassidy ja Mani (2022) toteavat, 

että purkausten riskialueet on tärkeä tunnistaa. 1950-luvulta lähtien vain 27 % purkauksista on 

ollut tarkkailussa. 

 Tamboran tapauksessa on huomioitava, että varsinaista purkausta edelsi kolmen 

vuoden aktiivinen jakso pieniä tuhkapurkauksia. Valitettavasti ei ole tietoa siitä oliko 

signaaleissa voimistumista ajan kanssa, kuten räjähtävän aktiivisuuden lisääntymistä tai 

voimistumista, maanjäristyksiä tai tuhkan koostumuksen muutoksia. Kolme vuotta on 

muutenkin varsin pitkä aika ennakoivaa aktiivisuutta verrattuna esimerkiksi vuoden 1991 

Pinatubon purkaukseen, jolla aktiivisuutta oli havaittavissa vain muutamia viikkoja ennen 

purkausta. Vulkanologian yksi isoimmista haasteista on luoda luotettavia metodeja 

ennustamaan purkausten ajankohtaa ja luonnetta Oppenheimer  (2003) kertoo. 

Vuonna 2021 Tongalla purkautui tulivuori, joka oli Pinatubon 1991 jälkeen suurin 

tapahtunut purkaus. Tuhkaa levisi satojen kilometrien alueelle, häiriten infrastruktuuria, 
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maataloutta ja kalastusta. Merenalaiset kaapelit hajosivat aiheuttaen Tongalla täydellisen 

eristyksen muusta maailmasta useiksi päiviksi. Purkaus aiheutti useita maailmanlaajuisia 

tsunameja ja shokkiaaltoja. Oli onnekasta, että purkaus tapahtui vähäasutetulla alueella ja oli 

hyvin lyhytkestoinen (Cassidy & Mani 2022).  

Suuret tulivuorenpurkaukset, kuten Tambora, ovat aiheuttaneet suurta nälänhätää ja 

kuolemia sille herkillä alueilla. Nykyään purkausten aiheuttamien häiriöiden vaikutukset 

maataloudessa eivät ole ehkä yhtä voimakkaat. Maatalous on monipuolisempaa ja yhteisöt eivät 

ole enää täysin omavaraisia. Self (2006) kuitenkin toteaa ison osan maapallon väestöstä asuvan 

pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa myös iso osa ruoantuotannosta on. Tämä tekee pohjoisesta 

pallonpuoliskosta riskialueen suuren luokan purkauksen sattuessa. Kuten aiemmassa 

esimerkissä Tongan purkauksessa huomattiin, esimerkiksi paikallinen maatalous koki häiriöitä 

ja tuhoa. 

Tamboran purkauksen tapauksessa on hyvä huomioida myös se, että tuohon aikaan 

ihmisillä ei ollut tietoa ja resursseja suorittaa evakuointeja tai yhtä laajaa tietoisuutta riskeistä. 

Self (2006) toteaakin, että 1800-luvulta lähtien tapahtuneet keskikokoset purkauksetkin ovat 

tapahtuneet niin harvakseltaan, että yhteiskunnat eivät olleet tietoisia tulivuoren uhista. Cassidy 

ja Mani (2022) pitävätkin erityisen tärkeänä tietoisuuden lisäämistä ja monipuolistamista 

erityisesti riskiyhteisöissä. 

Aiempien suurten purkausten sijainti antaa viitteitä sille, missä tulevaisuudessa voisi 

tapahtua vastaava purkaus. Suuri purkaus voi olla ennustettavissa tiettyyn pisteeseen, mikäli 

vuori on ollut tarkkailussa ja ennakoivaa aktiivisuutta saattaa esiintyä vuosista 

vuosikymmeniin. Ongelmia tuottaa, ettei voida ennustaa muuttuuko aktiivisuus 

katastrofaaliseksi vai ei. Näin voi syntyä myös vääriä hälytyksiä, koska nykyteknologialla ei 

osata ennustaa muuttuuko purkaus suureksi vai pysyykö se pienemmissä luokissa (Self 2006). 

On vaikeaa arvioida miten yhteisö kestäisi usean vuoden epävarmuuden mahdollisesta 

Tamboran luokan katastrofista.  

 Koska suuria purkauksia tapahtuu niin harvoin, eikä sellainen ole koetellut nyky-

yhteiskuntaa, ne eivät ole suuressa tarkkailussa kansainvälisesti. Ennen 1850-lukua tieto 

suuresta katastrofista saavutti ”sivistyneen yhteiskunnan” kuukausien päästä. Eikä tämä tieto 

juurikaan vaikuttanut ihmisten elämään. Nykyään tieto purkauksesta saavuttaisi globaalin 

maailman nopeasti (Self 2006). 

Voisi ajatella, että nykypäivänä seuraukset eivät olisi yhtä rajut, koska kansainvälinen 

yhteisö pystyisi reagoimaan katastrofiin kollektiivisesti. Oppenheimer (2003) kuitenkin 

huomauttaa, jos miettii viimeisiä nälänhätiä Afrikassa ja heikkoa sekä lähes toimimatonta apua, 
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huomaa, että moderni yhteiskunta on kaukana immuunista Tamboran purkauksen kaltaiselle 

katastrofille ja sen seurauksille. 

Todisteet ovat vahvat siitä, että äärimmäiset sääolosuhteet vaikuttivat huonoon 

satokauteen vuonna 1816, ja siitä seuranneisiin viljan hintojen nousuun Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa. Taloudelliset, demografiset ja poliittiset mullistukset Napoleonin sotien jälkeen 

loivat olosuhteet, jotka vain pahensivat viljakriisiä, johtaen nälänhätään, epidemioihin ja 

muihin sosiaalisiin häiriöihin Oppenheimer (2003) kertoo artikkelissaan. 

Nykypäivään verrattuna, tällä hetkellä saattaisi olla yhtä otollinen maailmantilanne 

vastaavalle katastrofille. Tulevaisuuden maailmantilannetta on vaikea ennustaa, mutta jos 

purkaus tapahtuisi näissä olosuhteissa, pandemian ja sodan aiheuttaman poliittisen 

epävakauden keskellä olisi ainekset suureen katastrofiin. Purkauksen aiheuttamat ilmastolliset 

muutokset voivat eskaloida kriisejä entisestään tai aiheuttaa uusia. Pakolaisia tulisi olemaan 

runsaasti ja jo Tamboran purkauduttua pakolaiset aiheuttivat konflikteja. Cassidy ja Mani 

(2022) huomauttavat, että väestönmäärä on kahdeksankertainen 1800-lukuun verrattuna ja 

maailmanlaajuinen kauppa on tuhtatkertainen. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat 

osoittaneet modernin maailman olevan hyvin riippuvainen kansainvälisestä kaupasta. 

Katastrofi yhdessä paikassa voi aiheuttaa hintojen nousuja ja puutteita esimerkiksi ruoasta tai 

resursseista kaukana (Cassidy & Mani 2022). Tämä sama ilmiö oli havaittavissa Tamboran 

purkauksen jälkeen. 

Suuri purkaus voi tapahtua hyvin pienelläkin varoitusajalla. Tamboran ja Krakataun 

purkauksia lukuun ottamatta useita tuhansia kuolonuhreja vaatineet purkaukset ovat olleet 

melko pieniä. Niissä riskipopulaatio on usein ollut väärässä paikassa väärään aikaan (Self 

2006). Oppenheimer arvioi (2003), että Tamboran kokoiselle purkaukselle on 10 % 

mahdollisuus seuraavan 50 vuoden aikana ja on todennäköisempää, että se tapahtuu juuri 

Indonesiassa kuin missään muussa maassa. Cassidy ja Mani (2022) toteavat puolestaan, että 

nykymaailma on äärimmäisen huonosti varautunut suureen purkaukseen ja viimeaikainen data 

osoittaa, että tällä vuosisadalla on noin 17 % todennäköisyys VEI 7 kokoiselle purkaukselle.  

Kuitenkin riskeistä huolimatta ihmiset jatkavat alueiden asuttamista, purkauksen 

uhalla. Tämä kertoo siitä kuinka hyödyllisiä alueita tulivuorten ravitsemat rinteet ja alangot 

ovat, jotta miljoonien ihmisten asutuskeskittymiä on kertynyt ajan saatossa juuri näille alueille.  
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5 Yhteenveto 

 

Suuria räjähtäviä purkauksia tapahtuu erityisesti subduktiovyöhykkeillä, joiden pääasiallinen 

keskittymä on Tyynen Valtameren tulirenkaan alueella. Trooppisella räjähtävällä 

tulivuorenpurkauksella olisi merkittävät globaalit vaikutukset. Ilmakehään pääsevät aerosolit 

voivat levitä molemmille pallonpuoliskoille. Tämä voi aiheuttaa globaalia viilenemistä 

muutamiksi vuosiksi eteenpäin. Lisäksi purkaus aiheuttaisi ongelmia monille erilaisille 

ympäristön systeemeille, häiriten sateiden kaavoja ja aiheuttaen jopa otsonikatoa. 

Tällä työllä halusin selvittää millaiset vaikutukset Tamboran kaltaisella purkauksella 

olisi nykypäivänä. Merkittävimmät erot menneeseen on havaittavissa ihmisiin kohdistuvissa 

uhissa. Paikalliset ihmiset ja ympäristö kokisivat suurta tuhoa. Koska ihmisiä on nykyään niin 

paljon ja tiheästi evakuoinnit olisivat erittäin vaikea toteuttaa, mikäli se on ylipäätään 

mahdollista. Riippuen evakuoinneista, purkaus aiheuttaisi joko todella suuren määrän 

kuolonuhreja tai pakolaisia. Purkaus aiheuttaisi isoa tuhoa infrastruktuurille ja liikenteelle sekä 

ruoan jakelulle. VEI 7 purkaus olisi niin voimakas, että tuhkapilvi estäisi lentoliikenteen käytön 

laajoilla alueilla. Tämä vaikeuttaisi entisestään avun saantia paikallisille. Paikallinen luonto 

tuhoutuisi, maaperä ja vesistöt pilaantuisivat jopa vuosiksi. 

Tamboran purkaus 1815 aiheutti globaaleja seurauksia niin ympäristölle, kuin 

ihmisillekin. Nykymaailma ei ole kokenut vastaavaa katastrofia ja on hyvin epävarmaa, olisiko 

se valmis kestämään sitä. 1800-luvulla eikä nykypäivänäkään osata ennustaa missä suuri 

purkaus voisi tapahtua tai onko purkaus ylipäätään kuinka suuri. Nykyään pystytään kuitenkin 

paremmin havaitsemaan mahdollisia riskialueita ja tulivuorten aktiivisuutta. Ympäristölliset ja 

ihmisiin kohdistuvat uhat pääasiassa tiedetään, mutta niihin on vaikea varautua ilman 

globaaleja toimia ja ennakoivaa riskinhallintaa. Suuren purkauksen mahdollisuus on kuitenkin 

melko pieni ja varsinkin tässä maailmantilanteessa sille, ei todennäköisesti ole aikaa poliittisen 

epävakauden ja ilmastonmuutoksen keskellä. Valitettavasti mahdollinen purkaus ei kysele 

milloin olisi sopiva hetki, siksi olisi tärkeää olla valmiudessa. 
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