
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset sään ääri-ilmiöihin:  

tutkimusesimerkkinä Aasia ja Oseania 

 

Aku Pulkkinen 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 LuK-seminaari ja -tutkielma (790351A) 

Maantieteen tutkinto-ohjelma 

Oulun yliopisto 

05.12.2022 



2 

 

Tiivistelmä 

 

Tässä tutkielmassa tulen käsittelemään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia sään ääri-

ilmiöihin yleisellä tasolla sekä kohdealueella, joka on Aasia ja Oseania. Aasian osalta 

kohdealue rajautuu Itä-Aasiaan. Työssä käsiteltäviä ääri-ilmiöitä ovat trooppiset 

hirmumyrskyt, tulvat ja lämpöaallot. Kohdealue koostuu monista eri ilmastovyöhykkeistä, 

joilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erilaiset. Tämän lisäksi vaihtelua vaikutuksiin 

tuovat säähän ja sen järjestelmiin liittyvät muuttujat, alueelliset eroavaisuudet ja useat muut 

vaihtelua tuovat tekijät. 

              Ilmastonmuutoksen vaikutukset trooppisiin hirmumyrskyihin eivät ole tämänhetkisen 

tiedon mukaan täysin selvillä. Osa ennusteista kasvattaa hirmumyrskyjen määrää 

lämpenemisen seurauksena, kun taas osa vähentää niiden määrää. Hirmumyrskyt ovat todella 

monien eri tekijöiden summa, joten niiden ennustaminen on jo nykyisessä tilanteessa vaikeaa. 

Kun ennustamisprosessiin lisätään ilmastonmuutos ja lisääntyneet kasvihuonekaasut 

ilmakehässä, tulee tuloksiin huomattavaa vaihtelua. On hyvin mahdollista, että 

hirmumyrskyihin liittyviä prosesseja tullaan ymmärtämään lähitulevaisuudessa paremmin, 

jolloin tulosten todennäköisyys paranee.  

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin ovat suhteellisen selkeät. Ensimmäisenä 

suurena vaikutuksena ovat nousevasta merivedestä johtuvat tulvat rannikkoalueilla. Ne 

syntyvät pääosin sulavista jäätiköistä. Sen lisäksi ilmastonmuutoksen on havaittu lisäävän 

rankkasateiden määrää, joista johtuvat tulvat tulevat lisääntymään tulevaisuudessa laajalla 

alueella. Rankkasateet voivat aiheuttaa tavallisia jokitulvia tai urbaaneilla alueilla esiintyviä 

salamatulvia. Tulvat ovat olennainen osa myös trooppisia hirmumyrskyjä, joten jos 

hirmumyrskyt tulevat yleistymään, myös niistä liittyvät tulvat yleistyvät samanaikaisesti. 

Kaikista suorimmat vaikutukset ilmastonmuutoksella on lämpöaaltoihin. 

Lämpöaallot ovat havaintojen mukaan lisääntyneet jo huomattavasti nykyisessä tilanteessa 

esiteolliseen aikaan verrattuna, eli ihmisen aikaansaama vaikutus näkyy jo tässä vaiheessa 

kyseisen ilmiön käyttäytymisessä. Ilmaston lämpenemisen määrä vertautuu lähes suoraan 

esiintyvien lämpöaaltojen määrään ja intensiteettiin. Jos lämpenemistä ei saada rajoitettua 

tarpeeksi, voi alueita muuttua täysin asuinkelvottomaksi liiallisen kuumuuden takia. 

Lämpöaaltoihin liittyy paljon ympäristön ja ihmisten kannalta tuhoisia vaikutuksia, jota ovat 

esimerkiksi kuivuus, maastopalot ja terveydelliset haitat esimerkiksi lämpöstressistä ja 

lämpöhalvauksista johtuva huomattava ylikuolleisuus ilmiöiden aikana.   
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1 Johdanto 

 

Ilmastonmuutos on suurin sukupolvemme ratkaistavissa oleva haaste, ja se tulee vaikuttamaan 

myös tuleviin sukupolviin. Tulevaisuuden vaikutuksia on voitu ennakoida, mutta 

päästötavoitteiden avulla pääteltävä lämpeneminen ja sen vaikutukset eivät ole tarkas ti 

mallinnettavissa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat ulottumaan laajasti maailman eri 

alueille ja jotkin alueet tulevat kärsimään enemmän kuin toiset.  

Tässä työssä tulen käsittelemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia sään ääri-ilmiö ihin 

Aasiassa ja Oseaniassa. Työni keskittyy ääri-ilmiöiden osalta hirmumyrskyihin, tulviin ja 

lämpöaaltoihin. Aihe on todella ajankohtainen, sillä ilmastonmuutosta relevantimpaa aihetta on 

vaikea löytää, ja sään ääri-ilmiöt ovat loogisesti osa tätä kokonaisuutta, joka on todennäköises t i 

muuttumassa ilmaston lämpenemisen seurauksena. Valitsemani tutkimuskysymykset liittyvät 

siihen, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on eri ääri-ilmiöihin ja miten nämä vaikutukset 

eroavat kyseisten ilmiöiden välillä. Tulen ottamaan huomioon myös muita ääri-ilmiö ihin 

vaikuttavia tekijöitä, sillä ääri-ilmiöt ovat todellisuudessa todella monien eri muuttuj ien 

aikaansaamia kokonaisuuksia.  

Tutkielman tarkoituksena on sen nimensä mukaisesti kartoittaa ilmastonmuutosta ja 

sen vaikutuksia sään ääri-ilmiöihin. Variaatiota ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuks i in 

tuo se, että jotkin vaikutukset ovat huomattavasti selkeämpiä ja yksinkertaisempia kuin toiset. 

Tavoitteena on löytää selkeää korrelaatiota ilmastonmuutoksen ja käsiteltyjen ilmiö iden 

muutoksen välille.    

Tutkielman rakenne pitää sisällään seitsemän kappaletta. Työn alkupuolella käsittelen 

ilmastonmuutosta yleisellä tasolla, sekä esittelen siihen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. 

Keskivaiheilla esittelen kohdealueen pintapuolisesti maantieteellisellä ja meteorologise lla 

tasolla, ja käsittelen kolmea valitsemaani sään ääri-ilmiötä kohdealueella. Tutkielman 

loppupuoli koostuu havaittujen vaikutuksien käsittelemisestä ja pohdinnasta. 

 

2 Ilmastonmuutos ilmiönä 

 

Ihmisestä johtuvat hiilidioksidipäästöt alkoivat lisääntyä nopeasti 1700-luvun puoliväl is tä 

lähtien. Suurimmat päästölähteet ovat nykyisin fossiiliset polttoaineet ja maankäytön 

muuttuminen. Ennen teollista vallankumousta ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli noin 280 

miljoonasosaa, kun taas vuonna 2005 vastaava lukema oli 379 miljoonasosaa. Ilmakehän 

hiilidioksidimäärien luonnollinen vaihteluväli on noin 180–300 miljoonasosaa, joten lukemissa 
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näkyy selkeästi ihmisen vaikutus tilanteeseen. Kyseinen vaihteluväli on määritetty jäätiköistä 

tehdyillä mittauksilla, joilla saatiin näytteitä jopa 650 000 vuoden takaa. 

 

 

Kuva 1. Ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrän kasvu viimeisen 10 000-vuoden aikana 
(IPCC, 2007). 

 

 

Hiilidioksidin lisäksi myös metaanin ja dityppioksidin ilmakehässä oleva määrä on lisääntynyt 

huomattavasti. Metaanin määrä on kasvanut noin 2,5-kertaiseksi verrattuna esiteolliseen 

aikaan. Lisääntynyt metaani johtuu pääosin maanviljelystä ja fossiilisista polttoaineista. Myös 

dityppioksidin lisääntynyt määrä johtuu suurimmaksi osaksi maanviljelystä. Metaanin ja 

dityppioksidin ilmakehäpitoisuuksien kasvua on onnistuttu vähentämään erilais illa 

toimenpiteillä, joten ilmastonmuutoksen kannalta ylivoimaisesti suurin ongelma on edelleen 

hiilidioksidi.  

Erilaisten havaintojen perusteella on määritelty, että ilmaston lämpeneminen on 

yksiselitteinen ilmiö. Tämä on havaittavissa ilman ja merien keskiarvolämpötiloista, lumen ja 

jään sulamisesta laajalla alueella ja globaalista merenpintojen noususta. Ilmaston 

lämpeneminen on ollut kiihtyvää viimeisen 50 vuoden aikana verrattuna aikaisemp iin 

keskiarvoihin. Viimeisen 50 vuoden aikana keskimääräinen lämpeneminen on ollut 0,13°C yhtä 

vuosikymmentä kohden, joka on lähes tuplat verrattuna viimeiseen 100 vuoteen. Vuodesta 1850 

vuoteen 2005 ilmasto on lämmennyt noin 0,76°C (IPCC, 2007). Tulee ottaa huomioon, että 

käyttämäni lähde on nyt 15 vuotta vanha ja sen jälkeen ilmasto on lämmennyt entisestään. 

WMO:n mukaan (2022) vuoden 2021 keskilämpötila oli noin 1,11°C enemmän verrattuna 
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esiteolliseen aikakauteen ja viimeiset 7 vuotta ovat olleet seitsemän lämpimintä vuotta 

mittaushistoriassa. Pariisin sopimuksen mukainen ilmastotavoite on rajoittaa lämpeneminen 1,5 

celsiusasteeseen, joten tämänhetkinen tilanne vaikuttaa hälyttävältä.  

 

 

Kuva 2. Merenpintojen nousu ja lumipeitteen heikkeneminen verrattuna keskilämpötilan 

nousuun (IPCC, 2007).  

 

 

Kuva 3. Globaalin keskilämpötilan nousu vuodesta 1850 (IPCC, 2007). 
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Ilmaston lämpeneminen on ollut myös havaittavissa ilmakehässä olevan vesihöyryn määrästä. 

Lisääntyminen johtuu siitä, että lämpimämpi ilma pystyy sitomaan itseensä enemmän 

vesihöyryä. Lämpeneminen on vaikuttanut myös merivesiin ja niiden lämpötilaan. 1960-luvun 

alusta lähtien kerätyt havainnot osoittavat, että merien keskilämpötila on noussut ainakin 3000 

metrin syvyyteen saakka ulottuvalla alueella ja meret ovat sitoneet enemmän kuin 80 prosenttia 

ilmastojärjestelmään kehittyneestä lämmöstä. Meriveden lämpeneminen on ollut osana myös 

toisen uhkaavan ilmiön syntymiseen. Merivesi laajenee lämmetessään, jonka takia merenpinta 

nousee. Lämpölaajeneminen on nostanut merenpintaa enemmän kuin sulavat jäätiköt, sillä siitä 

johtuva vuosittainen nousu oli vuosien 1993–2003 välillä noin 0,5–1,6 millimetriä. Vastaava 

lukema jäätiköiden aiheuttamalle nousulle oli 0,22–0,77 millimetriä.  

Ilmasto lämpenee eri nopeudella eri alueilla. Viimeisen sadan vuoden aikana arktisten 

alueiden lämpeneminen on ollut jopa kaksinkertaista verrattuna maailmanlaajuiseen 

keskiarvoon. Suuriin lukemiin voi tosin vaikuttaa myös se, että arktisiin lämpötiloihin liittyy 

suuri vuosikymmenkohtainen vaihtelevuus, sillä viimeisin arktisilla alueilla vaikuttanut 

lämmin jakso havaittiin vuosina 1925–1945. Vuodesta 1978 asti kerätty satelliittidata osoittaa, 

että arktiset merijääalueet ovat kutistuneet noin 2,7 prosenttia vuosikymmentä kohden. 

Loogisesti tämäkin trendi on ollut kiihtyvä, kun globaalit keskilämpötilat ovat nousseet 

entisestään. Ikiroutakerroksen yläosan lämpötilat ovat nousseet arktisilla alueilla jopa 3 

celsiusastetta 1980-luvulta lähtien. Myös routa-alueet ovat pienentyneet noin 7 % 1900-luvun 

alusta lähtien. Ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut myös sademääriin. Huomattavas t i 

lisääntyneitä sademääriä on havaittu esimerkiksi itäisissä osissa Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa, 

Pohjois-Euroopassa, sekä Pohjois- ja Keski-Aasiassa. Osa alueista on myös kuivunut 

aikaisempaan verrattuna. Kuivuneita alueita ovat Sahel, Välimeren alue, Etelä-Afrikka ja osa 

Etelä-Aasiaa (IPCC, 2007). 

 

 

3 Kohdealueen esittely 

 

Valitsemani kohdealue tätä tutkimusta varten on Aasia ja Oseania. Aasia on todella laaja alue, 

joten tulen keskittymään lähinnä Kaakkois- ja Itä-Aasiaan. Itä-Aasia koostuu viidestä eri 

ilmastovyöhykkeestä. Kyseiset vyöhykkeet ovat subtrooppinen kostea ilmasto, kostea 

mannerilmasto, kuiva aroilmasto, kuiva aavikkoilmasto ja tundrailmasto vuoristoalueilla. 

Monien eri ilmastovyöhykkeiden ansiosta Itä-Aasia on alueena todella monipuolinen 

tarkasteltava. Ilmastoon vaikuttavia tekijöitä kyseisellä alueella ovat esimerkik s i 
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vuoristoalueet, saarivaltioissa ympäröivä meri ja monsuunisateet. Monsuunisateisiin liittyvät 

tuulet voivat myös luoda esimerkiksi hiekkamyrskyjä kuivilla alueilla. 

Kaakkois-Aasiassa vallitsee pääosin trooppinen ilmasto, eli alueella on 

ympärivuotisesti kuumaa ja kosteaa. Alueelle mahtuu tosin myös subtrooppisia alueita, jotka 

sijaitsevat Myanmarissa, Laosissa ja Pohjois-Vietnamissa. Monsuunisateet vaikuttavat myös 

Kaakkois-Aasiaan, jossa lokakuu on tavallisesti kaikista kostein kuukausi. Monsuunisate iden 

määrään alueella vaikuttavat El Niño- ja La Niña-ilmiöt, sillä El Niñon aikaan alueella on 

huomattavasti tavallista kuivempaa ja La Niñan aikana sademäärä on suurempi. 

Oseanian alueella on havaittavissa paljon enemmän eroavaisuuks ia 

ilmastovyöhykkeiden saralla, sillä alue pitää sisällään monia eri ilmastovyöhykke itä. 

Australiasta löytyy yhteensä 10 eri ilmastovyöhykettä. Suurin ilmastovyöhyke maassa on maan 

keskiosat kattava aavikkoilmasto. Australian rannikkoalueilta löytyy taas erilaisia lauhkeita 

ilmastoja ja Australian pohjoisosasta trooppinen ilmasto. Oseaniaan kuuluvilla Tyynenmeren 

saarilla hallitseva ilmastotyyppi on trooppinen ilmasto ja Uusi-Seelanti kuuluu pohjoisosan 

subtrooppista ilmastoa lukuun ottamatta kosteisiin ilmastotyyppeihin. Vuoden 

keskilämpötilassa on havaittavissa suuria vaihteluita, sillä se on alimmillaan Uudessa -

Seelannissa 9,7°C ja suurimmillaan Papua-Uudessa-Guineassa 25°C. Myös vuositta inen 

sademäärä vaihtelee alueella suuresti sen ollessa alimmillaan Australiassa noin 460 mm ja 

suurimmillaan Papua-Uudessa-Guineassa noin 3000 mm. El Niño- ja La Niña-ilmiöillä on 

huomattava vaikutus myös tämän alueen sademääriin.  

Itä-Aasiassa ilmastonmuutoksesta johtuva lämpeneminen on tähän mennessä noin 

0,9°C. Kaakkois-Aasian lämpeneminen vaihtelee Malesian 0,3 celsiusasteesta Myanmarin 0,8 

celsiusasteeseen. Oseaniassa ilmastonmuutoksesta johtuva lämpeneminen on tähän mennessä 

noin 0,75°C. Keskilämpötilojen nousu kohdealueella painottuu lähinnä talvikuukausiin, sekä 

monsuunin jälkeisiin kuukausiin (marraskuu-helmikuu). Tulevaisuudessa ennustettu 

lämpötilojen nousu on Itä-Aasiassa noin 2–2,7°C riippuen sijainnista, Kaakkois-Aasiassa noin 

1,35–1,75°C riippuen sijainnista ja Oseaniassa 1,2–1,85°C riippuen sijainnista.  

Ilmastonmuutoksen seurauksena sademäärät ovat vähentyneet Itä-Aasiassa. Samalla 

kuivien kausien esiintyminen alueella on lisääntynyt viimeisen 60-vuoden aikana. Tilanne on 

täysin eri Kaakkois-Aasiassa, sillä siellä sademäärät ovat lisääntyneet huomattavas t i 

ilmastonmuutoksen seurauksena. Tämä johtuu siitä, että syklonien ja taifuunien määrä alueella 

on lisääntynyt. Ainoana poikkeuksena Kaakkois-Aasian alueella on Indonesia, jossa sademäärä 

on noin 3 % pienempi, kuin vuonna 1990. Oseaniassa sademäärät ovat vähentyneet yleisellä 

tasolla ja kohonneet lämpötilat ovat kasvattaneet kokonaishaihduntaa. Tulevaisuudessa edellä 
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mainittujen alueiden (poissulkien Australia ja Fiji) sademäärien ennustetaan kasvavan 

ilmastonmuutoksen seurauksena (Climate centre, 2021). 

 

 

Kuva 4. Kohdealueen ilmastovyöhykkeet Köppen-Geiger ilmastoluokituksen mukaises t i 

(OCHA, 2015). 

 

 

4 Sään ääri-ilmiöt kohdealueella 

 

4.1 Hirmumyrskyt 

 

Trooppiset hirmumyrskyt ovat yksi tuhoisimmista luonnon ääri-ilmiöistä, sillä niihin liittyy 

useita erilaisia vahinkoa aiheuttavia hasardeja. Hirmumyrskyissä tavataan usein mittavia 

myrskyvuoksia, sadevesitulvia, laajaa tuhoa aiheuttavia tuulia, tornadoja ja salamointia. 

Trooppinen hirmumyrsky on nopeasti pyörivä myrsky, joita kehittyy trooppisella merialuee lla.  

Trooppiset hirmumyrskyt vaativat kehittyäkseen vähintään 26°C merivettä, sillä lämmin vesi 
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sisältää paljon myrskyn syntymiseen vaadittua energiaa, ja hirmumyrskykokoluokkaan 

kasvaminen vaatii sitä todella paljon. Myrskyn keskipisteessä eli silmässä on voimakas 

matalapaineen keskus, jonka ympärillä pilvet pyörivät kovaa vauhtia. Hirmumyrskyjen 

läpimitta on yleensä noin 200–500 km, mutta suurimmat myrskyt voivat kasvaa jopa yli 

tuhanteen kilometriin läpimitaltaan (WMO, 2022). 

 

 

Kuva 5. Hirmumyrskyjen luokittelu ja nimeäminen eri alueilla (WMO, 2022). 

 

Trooppisia hirmumyrskyjä tavataan lähes koko kohdealueella, sillä olosuhteet niiden 

syntymiseen ovat suotuisat. Itä-Aasiassa myrskykausi kestää kesäkuusta marraskuun loppuun. 

Myrskykauden huippukohta alueella on kesäkuun ja elokuun välinen aika, jolloin merivesi on 

kaikista lämpimintä. Trooppiset hirmumyrskyt tekevät todella paljon vahinkoa juuri Itä-

Aasiassa, koska kyseinen alue on todella tiheästi asuttu. Vuonna 2019 hirmumyrskyjen 

aiheuttamat vahingot ylettyivät Itä-Aasiassa noin 23,5 miljardiin dollariin. Muihin ääri-

ilmiöihin verrattuna hirmumyrskyt tekevät noin 39 % kaikista ääri-ilmiöihin liittyvis tä 

vahingoista. Itä-Aasian alueella trooppisten hirmumyrskyjen määrän ja intensiteetin on havaittu 

nousseen vuosien 1998 ja 2019 välillä. Kyseinen nousu on ollut havaittavissa myös myrskyjen 

aiheuttamista vahingoista. Tutkimustulosten mukaan hirmumyrskyjen voima on kasvanut 

erityisesti intensiivisimmän jakson ulkopuolella, joka selittää myös kausipohjaisen kasvun 

(Basconcillo ym. 2022). 
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Trooppiset hirmumyrskyt ovat erittäin kalliita ja haitallisia myös Oseanian alueella. 

Hirmumyrskyt ovat erityisen vaarallisia Polynesian pienille saarivaltioille, sillä varsinkin tulvat 

ja myrskyvuokset voivat peittää huomattavan osan saarien pinta-alasta. Mannervaltioista tutut 

evakuoinnit ovat myös näillä alueilla todella haastavia toteuttaa. Hyvä esimerkki myrskyjen 

aiheuttamien tuhojen kokoluokasta on trooppisen hirmumyrskyn Pamin (2015) aiheuttamat 

tuhot Vanuatun valtiolle, sillä ne ylittivät 60% Vanuatun bruttokansantuottees ta. 

Ilmastonmuutos on saarivaltioille todella huolestuttava ilmiö ja sen vaikutukset tekevät myös 

hirmumyrskyistä vaarallisempia. Entistä korkeampi merenpinta pahentaa myrskyvuoksia, ja jos 

myrskyvuokset pääsevät pyyhkäisemään saaren yli, voi saaren maaperässä oleva pohjavesi 

saastua. Saastunut pohjavesi yhdistettynä muihin myrskyn tuhoihin voi aiheuttaa 

humanitaarisen kriisin saaren mittakaavassa (Keen ym. 2022). 

 

4.2 Tulvat 

 

Tulvien määrä on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana Aasian alueella. IPCC on 

ennustanut, että rankkasateiden määrä on lisääntymässä seuraavien vuosikymmenten aikana. 

Tämä johtuu ilmastonmuutoksen vaikutuksista monsuunisateisiin. Trooppiset hirmumyrskyt 

ovat monsuunisateiden lisäksi toinen tulvia aiheuttava päätekijä. Tulviin varautuminen on 

toteutettu Aasiassa lähinnä keskittymällä suurimpiin jokiin, joka ei ole ollut toimiva strategia 

suuria tulvia ajatellen. Parempi strategia tulviin varautumiseen on koko vesistöalueen kattava 

varautuminen. Aasian alue korostuu erityisesti tulvia tarkasteltaessa, sillä tulvien määrä on 

vastannut noin 40 prosenttia kaikista luonnonkatastrofeista alueella. Amerikassa tulvien määrä 

muihin katastrofeihin verrattuna oli noin 25 prosenttia. Aasiassa suurin osa tulvista tapahtuu 

Etelä-Aasian alueella (39%) ja tämän työn kannalta oleellisemmassa Itä-Aasiassa vastaava luku 

on 25%. Viimeisen 30 vuoden aikana vuosittainen tulvien määrä on tuplaantunut Aasiassa. 

Valtiotasolla eniten tulvia havaitaan Kiinassa (Dutta & Herath, 2004).  
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Kuva 6. Vuosittainen tulvien määrä Aasian tulvaherkimmissä maissa (Dutta & Herath, 2004). 

 

Kiinan alueella sademääriin ja tulviin liittyvää dataa on kerätty jo yli 500 vuoden ajan. Tulosten 

perusteella rankkasateet ja tulvat ovat yleistyneet 1900-luvun alusta lähtien. Itä-Aasian alueella 

sadekaudet ja kuivat kaudet liittyvät Itä-Aasian monsuunijärjestelmiin ja niihin liittyvään 

vaihteluun. Keskivertoa vahvempia monsuunikausia havaittiin 1960-luvulla, jolloin tulvia 

esiintyi useammin ja keskivertoa heikompia monsuunikausia on havaittu 1980-luvulta lähtien. 

Voimakkaan monsuunikauden aikana Pohjois-Kiinassa havaittiin keskivertoa suurempia 

sademääriä, kun samanaikaisesti Etelä-Kiinassa sademäärät olivat keskivertoa pienempiä. 

Kesän keskilämpötilat ovat laskeneet sisämaassa Itä-Aasian alueella, kun taas keskilämpötilat 

merellä mantereen ympärillä ovat nousseet. Tämä ilmiö on vähentänyt merialueiden ja 

sisämaan välistä lämpötilaeroa, joka voi olla yhteydessä keskimääräistä heikompiin 

monsuunikausiin (Qian ym. 2003). 

Australiassa tulvia aiheuttavat yleensä trooppiset myrskyt tai voimakkaat 

ukkosrintamat. Tällä alueella tulvimiseen vaikuttavat El Niño- ja La Niña-ilmiöt, sillä tulvien 

määrä on huomattavasti suurempi La Niña-vuosina kuin El Niño-vuosina. Tulvien määrä on 

ollut kasvusuhdanteessa myös Australiassa, sillä rankkasateiden määrä on lisääntynyt siellä 

viime vuosikymmenten aikana. Alueilla, joissa keskisademäärä on noussut ovat myös 

rankkasateet voimistuneet. Rankkasateet ovat olleet liitettävissä normaalia korkeampiin meren 

lämpötiloihin, jolloin kosteuden haihtuminen on ollut tavallista voimakkaampaa. Ennuste iden 

mukaan vuosittainen sademäärä tulee nousemaan tulevaisuudessa koko Australian alueella, 

joka tarkoittaa samalla myös lisääntyvää tulvariskiä (Johnson ym. 2016). 
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4.3 Lämpöaallot 

 

Lämpöaallot ovat nimensä mukaisesti ilmiöitä, jossa lämpötila kohoaa huomattavas t i 

keskiarvoja korkeammalle. Lämpöaaltojen tuhoisuus riippuu yleensä niiden kestosta. 

Pitkittyneet lämpöaallot voivat olla todella haitallisia terveydelle, jonka takia niiden aikana 

nähdään yleensä ylikuolleisuutta. Lämpö kuormittaa erityisesti vanhuksia ja pitkäaikaissaira ita. 

Kesän 2003 lämpöaalto aiheutti Euroopassa noin 35 000 kuolemaa  ja kesän 2010 lämpöaalto 

Venäjällä jopa yli 55 000 kuolemaa (Barriopedro ym. 2011). Itä-Aasiassa vakavimmat 

lämpöaallot tapahtuivat Koreassa vuonna 1994 ja Kiinassa vuosina 1998, 2003 ja 2013. 

Äärimmäisten lämpöaaltojen trendi on ollut kasvava ilmastonmuutoksesta johtuen. 

Lämpöaaltoja voi muodostua monien eri paikallisten tai alueellisten prosessien takia. 

Esimerkiksi kaupunkialueilla tapahtuva lämpösaarekeilmiö voi pahentaa lämpöaalto jen 

voimakkuutta huomattavasti, sillä esimerkiksi betoni ja asfaltti varastoivat paljon 

lämpöenergiaa. 

Kuten aikaisemmin mainitsin, Itä-Aasiassa monsuunisateilla on huomattava rooli 

erilaisten sääilmiöiden kannalta. Myös lämpöaallot ovat liitettävissä monsuunin vuosittaiseen 

vaihteluun. Kesän monsuunin aikainen loppuminen tarkoittaa yleensä pitkittyneitä kuivia 

kausia ja keskivertoa korkeampia lämpötiloja. Eri alueiden sääjärjestelmät ovat myös 

yhteydessä toisiinsa. Itä-Aasian monsuunin sademäärä on yhteydessä neljään eri 

”telekonnektiojärjestelmään” (teleconnection pattern): Pohjois-Euraasiaan, Skandinaviaan, Itä-

Atlanttiin / Länsi-Venäjään ja CGT:hen (Circumglobal teleconnection pattern) (Choi ym. 

2020). CGT on ”telekonnektiojärjestelmä”, joka on toinen pohjoisen pallonpuoliskon 

hallitsevista ylemmän troposfäärin ilmakehän kiertovirtausilmiöistä, jotka vaikuttavat säähän 

kesällä (Wu & Zhou, 2016).   

Australiassa pitkittyneitä lämpöaaltoja tavataan suhteellisen usein. Lämpöaaltojen 

esiintyminen ja kesto on lisääntynyt Australiassa 1900-luvun puolivälistä lähtien. Ennusteen 

mukaan Australian lämpöaallot tulevat olemaan keskiarvoisesti noin 3 celsiusastetta nykyistä 

lämpimämpiä nykyisen vuosisadan lopussa. Kesäaikaisten lämpöaaltojen lisäksi myös talvella 

esiintyvät lämpimät jaksot tulevat yleistymään ja pidentymään. On ennustettu, että talviaika iset 

lämpimät jaksot tulevat yleistymään ja pidentymään nopeammin, kuin kesäaikaiset helleaallot. 

Kaikkein voimakkainta lämpenemistä tullaan ennusteen mukaan havaitsemaan Etelä-

Australiassa. Australiassa lämpöaaltoja havaitaan kaikkina eri vuodenaikoina (Cowan & 

Purich, 2014). Maan keskiosissa ja trooppisilla alueilla pohjoisessa lämpöaallot ovat yleensä 

noin 2-4 celsiusastetta normaalia maksimilämpötilaa korkeampia ja Etelä-Australiassa ne 
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voivat olla jopa 15 celsiusastetta normaalia maksimilämpötilaa korkeampia. Tämä johtuu siitä, 

että erilaisiin sääjärjestelmiin liittyvä varianssi on suurempi eteläisillä leveysasteilla. Sen takia 

kesän lämpötiloissa on Etelä-Australiassa suurempi vaihteluväli, kuin esimerkiksi Pohjois-

Australiassa (Perkins & Alexander, 2013).  

Maastopalot eivät välttämättä kuulu tässä työssä käsiteltäviin ääri-

ilmiöihin/luonnonkatastrofeihin, mutta päätin käsitellä niitä lyhyesti, sillä ne liittyvät 

lämpöaaltoihin varsinkin Australiassa. Puskapalot kuuluvat Australian luontoon, mutta niillä 

voi myös olla katastrofaalisia seurauksia ympäristölle ja ihmisille. Puskapalojen aiheuttamien 

keskimääräisten vuosikulujen arvioitiin olevan vuonna 2009 noin 8,5 miljardia dollaria, joka 

on 1,15 % Australian bruttokansantuotteesta. Ympäristön ja ihmishenkien lisäksi palot 

aiheuttavat vahinkoa kulttuurikohteille, tieteellisille laitoksille sekä paloja kokeneiden ihmis ten 

psyykeille. Tutkimuksen mukaan pitkittyneet kuivat kaudet ja lämpöaallot vaikuttavat 

puskapaloihin ja niiden määrään, mutta nykyisillä metodeilla tarkkojen vaikutus ten 

ennustaminen on osoittautunut liian haastavaksi ja epävarmaksi. On mahdollista, että tarkempi 

tutkimus keskeisimmillä alueilla sijaitsevaan palavaan massaan liittyen voisi auttaa 

ymmärtämään sään ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia maastopaloihin (Sharples ym. 2016). 

Kesän 2019–2020 maastopalot saavuttivat Australiassa historiallisen mittakaavan, sillä jopa 19 

miljoonaa hehtaaria paloi, 33 ihmistä menehtyi ja 3094 kotia tuhoutui palojen seurauksena. 

Palojen vaikutusta paikalliseen faunaan ei voitu ennustaa tarkasti. WWF arvioi tammikuussa 

2020, että noin 1,25 miljardia eläintä olisi kuollut palojen aikana ja palot kestivät siitä vielä 

maaliskuun puolelle asti (WWF Australia, 2020). 

 

 

5 Ilmastonmuutoksen vaikutukset työssä käsiteltyihin ääri-ilmiöihin 

 

Pyrin työn alussa siihen, että en käsittelisi ilmastonmuutoksen vaikutuksia aikaisemmassa 

vaiheessa työtä, mutta se osoittautui käytännössä lähes mahdottomaksi, sillä jäljet tuntuivat 

johtavan aiheeseen lähes jokaista ääri-ilmiötä käsiteltäessä. Se ei ole mikään yllätys, sillä 

ilmastonmuutos on erittäin olennainen muuttuja ilmiöiden tulevaisuuden esiintyneisyyttä 

arvioidessa. En kuitenkaan näe, että tämä kappale toistaisi liikaa jo aiemmin käsiteltyjä asioita, 

sillä huomion keskipiste pysyy pelkästään ilmastonmuutoksen roolissa eri ääri-ilmiöihin. 

Minulla oli myös jostain syystä ennen työtä sellainen käsitys, että ilmastonmuutoksen tarkkaa 

roolia ääri-ilmiöihin olisi todella hankalaa määrittää, mutta jo tässä vaiheessa työtä olen 
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huomannut, että se ei välttämättä ole totta ja selkeitä yhteyksiä on pystytty tutkimustyössä 

löytämään. 

 

5.1 Hirmumyrskyt 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset hirmumyrskyihin ovat erityisen mielenkiintoinen kohde, sillä 

ilmiöiden välinen yhteys on ollut suuressa skaalassa epäselvä. Esimerkiksi vielä 2000-luvun 

alkupuolella tutkimustulokset kertoivat, että lisääntyneiden kasvihuonekaasupäästö jen 

määrällä ja hirmumyrskyjen käyttäytymisellä ei ole mitään yhteyttä (Folland ym. 2001). 

Vuonna 2005 tilanne oli se, että yhteys näiden ilmiöiden välillä oli mahdollinen, mutta sitä ei 

vielä pystytty määrittämään (Emanuel, 2005). Samaan aikaan osa tieteellisistä julkaisuis ta 

osoitti siihen suuntaan, että hirmumyrskyjen intensiteetin muuttuminen on epätodennäköistä 

tulevaisuudessa niihin liittyvän vaihtelun vuoksi (Knutson ym. 2004). Ilmastonmuutoksen ja 

hirmumyrskyjen väliseen yhteyteen liittyvässä tutkimuksessa on ilmennyt aiemmin jopa 

tiukkaa väittelyä. Pielke ym. väittivät vuonna 2005, että ilmiöiden välisiä yhteyksiä löytäneissä 

tutkimuksissa olisi ollut huomattavaa poliittista latautuneisuutta kasvihuonepäästö jen 

vähentämistä kohtaan.  

Aikaisempien tutkimuksien ongelmana oli esimerkiksi se, että niiden resoluutio ei 

ollut myrskyjen toiminnan kannalta tarpeeksi tarkka, sillä ne eivät simuloineet myrskyjen 

sisempiä osia, joissa kaikkein intensiivisimmät tuulet sijaitsevat. Aikaisempia tutkimuks ia 

haittasi myös se, että tarpeeksi tarkan työn tekemiseen ei välttämättä ollut tarpeeksi resursseja. 

Earth Simulator (Sato, 2004) on ilmastosimulaatiomalli, jolla ensimmäisiä tarpeeksi tarkkoja 

simulaatioita saatiin tehtyä. Tuloksien mukaan hirmumyrskyt siirtyisivät läntise llä 

Tyynellämerellä entistä pohjoisemmaksi. Hirmumyrskyjen esiintymisalueet koko maailman 

mittakaavassa eivät kuitenkaan tulisi muuttumaan merkittävästi. Testin mukaan 

hirmumyrskyjen määrä tulisi vähenemään kaikilla esiintymisalueilla. Tämä aineisto on 

vuodelta 2006, jossa tulevaisuutta käsittelevä simulaatio on tehty kymmenen vuoden päähän, 

eli vuoteen 2016.  

Saman tutkimuksen mukaan myrskyjen keskimääräinen intensiteetti tulisi kasvamaan, 

sillä heikkojen myrskyjen määrä vähenisi ja voimakkaiden myrskyjen määrä kasvaisi. 

”Heikkoja” trooppisia hirmumyrskyjä on huomattavasti voimakkaita enemmän, joten se selittää 

tuloksissa esiintyneen myrskyjen kokonaismäärän vähenemisen. Myös aikaisemmat 

tutkimukset ennustivat, että voimakkaammat hirmumyrskyt tulisivat yleistymään 

kasvihuonepäästöjen nousun seurauksena (Knutson ym. 1998). Paremmasta resoluutios ta 
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huolimatta tämäkään malli ei ollut mahdollisimman tarkan simulaation kannalta täydellinen, 

sillä siitä löytyi jonkinasteisia ongelmia esimerkiksi myrskyjen intensiteettiin, hajaantumiseen 

ja esiintymiseen liittyen. Myrskyt ovat todella monimutkaisia muuttujia, joten simulaatio iden 

tekeminen on todella vaativaa (Oouchi ym. 2006). 

 

 

Kuva 7. Myrskyjen esiintyminen eri alueilla Oouchi ym. tekemän simulaation mukaan (2006). 

 

 

Kuva 8. Myrskyjen jakaantuminen niiden maksimaalisen maanpintatuulen mukaan (Oouchi 

ym. 2006). 

 

Yksi selitys trooppisten hirmumyrskyjen määrän vähenemiseen tulevaisuudessa on se, että 

ilmaston lämmetessä suhteellisesti eniten lämpenemä ilma sijaitsee troposfäärin yläosissa, 

jonka takia se lisää atmosfäärin vakautta vähentämällä sen lämpötilaeroja. Tällä ilmiöllä on 

huomattu olevan myrskyjen määrää vähentävä vaikutus. Ilmastonmuutoksella on omat 
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vaikutuksensa myös myrskyjen kehittymiseen eri alueilla. Esimerkiksi Tyynenmeren 

mittakaavassa trooppisten hirmumyrskyjen kehittyminen tulee simulaatioiden mukaan 

vähenemään läntisellä Tyynellämerellä ja samanaikaisesti kasvamaan keskisellä 

Tyynellämerellä. Näiden alueiden välinen ero johtuu tämän tutkimuksen mukaan atmosfäär in 

dynaamisesta tilasta, jossa esiintyy ”synoptisten disturbanssien” muutoksia (Li ym. 2010). 

Trooppisten hirmumyrskyjen tulevaisuuden esiintyneisyyden simulointia on 

hankaloittanut myös suhteellisen lyhyeltä ajalta kerääntynyt myrskyaineisto. Kaikista 

pisimpään kerätty myrskyaineisto on peräisin Pohjois-Atlantilta. Siellä tiheät laivaväylät, saaret 

ja alueen suhteellisesti pienempi koko muihin esiintymisalueisiin verrattuna ovat helpottaneet 

aineiston keräämistä ja niistä tekijöistä johtuen arkistot alkavat vuodesta 1851 (Jarvinen ym. 

1984, Landsea ym. 2004). Noin 170 vuotta vanhasta aineistosta huolimatta myrskyjen 

havaitseminen on ollut todella vaikeaa ennen satelliittien kehittämistä, jonka takia myrskyjä on 

suurella todennäköisyydellä jäänyt havaitsematta. Läheskään kaikki myrskyt eivät ole missään 

elinkaarensa vaiheessa kontaktissa maihin, joten myrskyjen havainnointi on ollut lähinnä 

laivojen armoilla. Toisen maailmansodan jälkeen myrskyjä pyrittiin identifioimaan 

lentokoneiden avulla, mutta esimerkiksi Läntisen Tyynenmeren alueella nämä lennot lopetettiin 

vuonna 1987. Korkea myrskyjen havaittavuus saavutettiin noin vuoden 1970 paikkeilla, kun 

satelliitit olivat levittäytyneet suurelle osalle maapalloa.  

Vakuuttaviin tuloksiin on päästy tekniikalla, jossa kaikille merialueille luodaan useita 

ns. ”myrskyaihioita”, joiden liike on määritelty beta-and-advection-mallilla ja niiden 

intensiteetti määritetään käyttämällä yhdistettyjä meri-ilmakehä-malleja. Tuulia käytetään 

määrittämään luotujen myrskyjen reitti ja merenpinnan lämpötilat ja ilmakehän lämpötila 

derivoidaan globaalista mallista tai uudelleenanalysointikentästä. Tätä mallia käyttämällä 

suurin osa ”myrskyaihioista” katoaa ennen kuin ne ehtivät saavuttamaan trooppisen myrskyn 

voimakkuuden, koska osassa ei ole tarpeeksi voimapotentiaalia, joillakin testialue illa 

troposfäärin keskialueiden kosteus on liian vähäinen ja joissakin tilanteissa ulkopuolelta tulevat 

tuulet hajottavat liikaa myrskyn rakennetta. Selvinneiden myrskyjen klimatologia osoittaa 

yhtenäisyyttä aikaisemmin havaittujen myrskyjen spatiaaliseen, kausittaiseen ja vuosittaiseen 

vaihteluun. Absoluuttinen vuosittainen synteettisten myrskyjen määrä kalibroidaan jokaiseen 

malliin/uudelleenanalyysiin todellisella havaitulla vuosittaisella määrällä ja synteett isen 

myrskyjen potentiaalinen intensiteetti kalibroidaan yksittäisellä divisiivisellä tekijällä jokaiseen 

malliin/uudelleenanalyysiin, jotta saadaan mahdollisimman todellinen jakauma myrskyjen 

intensiteeteille.  
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Tämän menetelmän potentiaalista kertoo se, että vuosien 1980–2006 välisen 

myrskydatan perusteella simuloidut myrskyt noudattavat myrskyjen todettua spatiaalis ta 

vaihtelua, myrskyjen määrä on sidonnainen ENSO-ilmiöön ja myrskyjen määrä on sidonnainen 

havaittuun vuosittaiseen vaihteluun. Simuloitujen myrskyjen totaalisen voiman huomatt iin 

myös olevan linjassa havaittujen myrskyjen kanssa kaikilla muilla alueilla, paitsi Koillis -

Tyynellämerellä. Tämän jälkeen tekniikka lisätään seitsemään globaaliin ilmastomalliin, jotka 

ovat IPCC:n raporttien mukaisia. Näiden ilmastomallien avulla saadaan simulo itua 

tulevaisuuden ilmasto, joka on nykyistä lämpimämpi ja se sisältää aikaisempaa enemmän 

hiilidioksidia.  

Tässä tutkimuksessa simuloitiin kaiken kaikkiaan 2000 trooppista hirmumyrskyä 

jokaisella esiintymisalueella käyttäen dataa 1900-luvun kahdelta viimeiseltä vuosikymmene ltä 

ja 2100-luvun kahdelta viimeiseltä vuosikymmeneltä. Simulaatioiden perusteella 

hirmumyrskyjen määrä tulee vaihtelemaan suuresti. Vaihtelua löytyy myös eri alueiden väliltä. 

Tulosten mukaan hirmumyrskyjen määrä tulee vähenemään eteläisellä pallonpuoliskolla ja 

huomattavaa kasvua on havaittavissa Luoteis-Tyynellämerellä. Merkittävää on se, että 

simulaation perusteella myrskyjen totaalinen voima voi kasvaa jopa yli 60 % tutkimusjakson 

loppuun mennessä (Emanuel ym. 2008). Myrskyjen totaalinen voima tarkoittaa siis myrskyjen 

yhteenlaskettua intensiteettiä, kestoa ja esiintyvyyttä.   

 

 

Kuva 9. Prosentuaalinen kasvu trooppisten hirmumyrskyjen esiintyneisyydessä vesistöalue iden 

mukaan. Eri värit tarkoittavat simulaatiossa käytettyjä eri ilmastomalleja (Emanuel ym. 2008). 
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Niin kuin tässä kappaleessa aiemmin kirjoitin, myrskyjen määrään liittyvät simulaat iot 

vaihtelevat suuresti, eikä varmuutta niiden määrän muutoksesta todella ole. Trooppiset 

hirmumyrskyt olivat työhön lähdettäessä itseni kannalta kaikista kiinnostavin, mutta samalla 

haastavin ääri-ilmiö käsitellä, sillä tiesin niiden erittäin haastavan monesta eri osasta riippuvan 

rakenteen ja tiesin, että täyttä varmuutta niiden esiintyneisyyden yhteydestä 

ilmastonmuutokseen ei vielä ollut. On kuitenkin todennäköistä, että myrskyjen vaikutukset 

tulevat muuttumaan ilmastonmuutoksen seurauksena. Siihen vaikuttavat esimerkiksi nouseva 

merenpinta, myrskyjen sademäärän ennustettu lisääntyminen, myrskyjen nopean kasvun 

yleistyminen lämpimän meriveden avulla ja todella intensiivisten hirmumyrskyjen määrän 

lisääntyminen.  Nouseva merivesi pahentaa myrskyjen aiheuttamia tulvia, jotka ovat myrskyjen 

tuhoisin osa vahinkoina ja ihmishenkinä mitattuna. Myrskyjen sademäärän ennustettu 

lisääntyminen johtuu antroposeenin aikaisesta lämpenemisestä ja ilmakehän keskimäärä isen 

kosteuden lisääntymisestä. 2 asteen keskimääräinen lämpeneminen kasvattaisi myrskyjen 

sademäärää 100 kilometrin säteellä silmästä noin 10–15 %. Suuret sademäärät ovat myös 

haitallisia, sillä ne voivat myös omalta osaltaan aiheuttaa tulvimista, kuten kävi esimerkik s i 

hurrikaani Harveyn aikana Houstonin metropolialueella. Myrskyjen intensiteetin on ennustettu 

lisääntyvän noin 1–10 % kahden asteen lämpenemisskenaariossa. Tämä tulisi kasvattamaan 

merkittävästi myrskyjen tuulesta aiheutuneita tuhoja (GFDL, 2022).  

 

5.2 Tulvat 

 

Kuten olen jo aikaisemmin tekstissä käsitellyt, tulvat ovat yksi tuhoisimmista luonnonilmiöis tä. 

Tulva on itse asiassa kaikista yleisin luonnonkatastrofi (WHO). Ilmastonmuutoksella on 

luonnollisesti myös omat vaikutuksensa tulviin. On jo havaittu, että nousseet 

kasvihuonekaasutasot ovat lisänneet sateen intensiteettiä pohjoisella pallonpuoliskolla ja 

samalla kasvattaneet tulvariskiä esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Hyvänä esimerkkinä ilmiöön 

liittyvästä skenaariosta on vuoden 2000 tulvat Englannissa ja Walesissa. Tutkimuksen mukaan 

ilmastonmuutos oli lähes tuplannut riskin todella suuriin sademääriin, jotka aiheuttivat kyseiset 

tulvat. Tämä saatiin selville suorittamalla tuhansia korkean resoluution sääennustesimulaatio ita 

kasvihuonekaasujen kanssa ja ilman. Ilmastonmuutoksen aiheuttama tulvariski pohjoisella 

pallonpuoliskolla voi olla jopa niin merkittävä, että normaalisti kerran sadassa vuodessa 

toistuvia tulvia voitaisiin nähdä tulevaisuudessa kaksi kertaa useammin (Schiermeier, 2011). 

Tulvien lisääntyminen ilmastonmuutoksen takia on myös vahvasti yhteydessä muihin 

luonnonilmiöihin. Tulvia havaitaan esimerkiksi aikaisemmin käsitellyissä trooppisissa 
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hirmumyrskyissä, joissa niitä voivat aiheuttaa myrskyvuoksi ja rankkasateet. Myös 

merenpinnan nousu lasketaan tulvimiseksi ja se vaikuttaa myös muista syistä johtuviin tulviin 

pahentamalla niitä. Esimerkiksi hirmumyrskyjen aiheuttamat myrskyvuokset tekevät enemmän 

vahinkoa kohonneen merenpinnan takia. Hirmumyrskyjen tuoman sademäärän on myös 

havaittu kasvavan ilmastonmuutoksen seurauksena, joten se pahentaa omalta osaltaan 

myrskyihin liittyvää tulvimista. Tulvat saavat alkunsa veden kiertokulusta, johon 

ilmastonmuutos vaikuttaa lisäämällä siihen liittyvää vaihtelua ja yleistämällä sen ääritilante ita, 

eli kuivia kausia ja rankkasateita. 1 celsiusasteen lämpenemisen on havaittu lisäävän ilmakehän 

kosteuskapasiteettia noin 7 prosentilla. Jääpeitteiden sulaminen lisää myös tulvariskiä. Noin 3–

5 celsiusasteen lämpenemisskenaariossa suurin osa Grönlannin jääpeitteestä tulisi sulamaan ja 

Länsi-Antarktiksen jääpeite tulisi sulamaan kokonaan useamman vuosituhannen aikana. 

Ensimmäiset merkit merenpinnan kiihtyvästä noususta tullaan todennäköisesti havaitsemaan 

seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämän uusimman ilmastonmuutosraportin mukaan 

jokitulvat tulevat lisääntymään suurimmassa osassa maapalloa. Jokitulvien alueelliset 

muutokset ovat tosin vaikeampia ennustaa monimutkaisten hydrologisten prosessien takia. 

Esimerkiksi maankäytön muutokset ja ihmisen toiminta vesien hallinnassa liittyvät kyseisiin 

prosesseihin (IPCC, 2019). 

Kohdealueella Itä-Aasiassa ilmaston lämpeneminen johtaa suurella 

todennäköisyydellä suuren tulvariskin alueiden laajenemiseen. Tulevaisuuden tulvatappio iden 

arvioidaan vähentyvän Kiinassa kymmenillä miljardeilla dollareilla, jos ilmaston 

lämpeneminen saadaan rajoitettua 1,5 celsiusasteeseen. Itä-Aasian alueella sijaitsee myös 

suuria metropolialueita, joista on tullut urbanisaation takia alttiita rankkasateiden aiheuttamille 

tulville, sillä sadevesiviemäreiden mennessä tukkoon vedellä ei ole mitään poistumisreitte jä. 

Riski on todellinen esimerkiksi trooppisten hirmumyrskyjen aikana, joita tavataan alueella 

vuosittain (You ym. 2022). 

Itä-Aasian kesämonsuuni on yksi tulvia aiheuttavista tekijöistä kyseisellä alueella. 

Tutkimustulosten mukaan ilmastonmuutos ei vaikuta monsuunin voimakkuuteen, vaan se tulee 

todennäköisesti siirtämään monsuunisateita toiselle alueelle etelään päin. Tämän seurauksena 

sademäärät nousisivat Yangtze-joen keskeisessä- ja eteläisessä jokilaaksossa sekä Etelä-

Japanissa. Samaan aikaan Etelä-Kiinan meri ja Filippiinien meri muuttuisivat entistä 

kuivemmiksi alueiksi. Näin ollen tämä monsuunisiirtymä mahdollistaisi samanaikaiset tulvat 

ja kuivat kaudet Itä-Aasian alueella. El Niño-ilmiö on vahvasti yhteydessä Itä-Aasian 

kesämonsuuniin, mutta tämän yhteyden tulevaisuuden tilasta entistä lämpimämmässä 

ympäristössä ei vielä ole tietoa (Li ym. 2010). 
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Australiassa suurin osa alueesta tulee kuivumaan ilmastonmuutoksen seurauksena. 

Tutkimuksen mukaan 21–33 % mittausasemista tulviin liittyvä trendi on merkittävästi laskeva 

ja pelkästään 1–6 % mittausasemista tulviin liittyvä trendi on selkeästi nouseva. Laskevat 

trendit sijoittuivat pääosin Australian itärannikolle ja Kaakkois- ja Lounais-Australiaan. 

Nouseva trendi sijoittui Luoteis-Australian alueelle. Tulviin liittyvän simulaation tulokset 

olivat täysin linjassa ilmastonmuutoksesta johtuvien sateiden muutosennusteiden kanssa. Myös 

Australian alueella tulviin liittyy paljon vaihtelua, varsinkin kun otetaan huomioon erilaiset 

virtausjärjestelmät, esimerkiksi El Niño tai SAM (The Southern Annular Mode). Tämän takia 

todella tarkkoja ennusteita ei pystytä tulvimiseen liittyen tekemään (Sharma ym. 2013). 

 

 

Kuva 10. Tulvimisen ennustetut ilmastonmuutoksesta johtuvat muutokset maailmanlaajuises t i 

(Wasko, 2021). 

 

5.3 Lämpöaallot 

 

Lämpöaallot tai tieteellisemmin ilmaistuna huomattavasti normaalia korkeammat lämpötilat 

ovat nousseet korkealla todennäköisyydellä ohi luonnollisen vaihtelun lähes joka puolella 

maailmaa. Muutoksia lämpötilaan liittyvissä muuttujissa, kuten alueellisissa lämpötiloissa, 

kasvukausien pituuksissa sekä äärimmäisen kuumissa ja kylmissä päivissä on jo havaittu ja sille 

on olemassa kohtalainen todennäköisyys, että nämä havaitut muutokset ovat jo ihmisen 

aiheuttamia. Useita ilmiöiden vaikutukseen liittyviä muutoksia ei ole vielä havaittu luonnollisen 

vaihtelun joukosta, mutta niitä tullaan havaitsemaan tämän vuosisadan aikana riippuen 
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päästöjen kasvamisesta. Ilmaston lämpenemisen lisääntyessä äärimmäiset lämpöilmiöt tulevat 

ylittämään kriittisiä rajoja terveyden, maatalouden ja muiden sektorien kannalta entistä 

useammin. Esimerkiksi vaarallisen kostean kuumuuden raja, eli 41 celsiusastetta (NOAA:n 

kehittämä lämpöindeksi) tullaan ylittämään tämän vuosisadan lopussa huomattavasti nykyistä 

useammin ja se tulee vaikuttamaan useilla alueilla. Esimerkiksi monilla trooppisilla alueilla 

tuon lämpöindeksin ylittäneiden päivien lukumäärä voi kasvaa huonoimmassa skenaariossa 

jopa 100 päivällä ja yli 35 celsiusasteen päivien määrä jopa 150 päivällä (IPPC, 2021). 

 

 

Kuva 11. Kolmella eri menetelmällä luodut huonoimman skenaarion ennusteet keskiarvoises ta 

määrästä päiviä vuodessa, jolloin maksimilämpötila kohoaa yli 35 celsiusasteen (IPCC, 2019).  

 

Kohdealueella Aasiassa keskilämpötila tulee nousemaan jokaisella alueella. Sen lisäksi 

maksimilämpötilat tulevat saavuttamaan normaaliin nähden todella korkeita lukemia. Kuten 

myös tulvissa, myös äärimmäisissä lämpöilmiöissä urbaanit alueet ovat maaseutua 

haavoittuvammassa asemassa, sillä lämpösaarekeilmiö pahentaa niitä huomattavas t i. 

Esimerkiksi Itä-Aasian laajat metropolialueet varastoivat todella suuria määriä lämpöä itseensä. 

Maaseudulla lämpötilat pääsevät laskemaan yöaikana, mutta kaupunkialueilla laskua ei pääse 

tapahtumaan yhtä paljon. Urbaanien alueiden levittäytyminen tulee lisäämään tätä ilmiö tä 

entisestään ilmastonmuutoksen kanssa. Epätavallisen kuumat päivät ja lämpimät yöt 

aiheuttavat terveydellisiä haittoja, joten ilmiö on todella huolestuttava (IPPC, 2019). 

Vaikka ilmaston lämpeneminen saataisiin pidettyä 1,5 celsiusasteessa, lämpöaaltoja 

tulee esiintymään huomattavasti normaalia useammin ja ne tulevat olemaan normaalia 

voimakkaampia. Eniten vaikutukset tulevat näkymään Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja 

Kaakkois-Aasiassa. 2 celsiusasteen lämpeneminen tarkoittaisi lämpöaaltojen määrän 

tuplaantumista suurimmassa osassa maapalloa, ja Afrikassa ne saavuttaisivat jo 

poikkeuksellisen mittaluokan. Tämä skenaario johtaisi siihen, että noin 500 miljoonaa ihmis tä 

kokisi äärimmäisen lämpöaallon keskimäärin kerran 5 vuodessa ja yli 2 miljardia ihmis tä 
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ainakin kerran 20 vuoden aikana. 1,5 celsiusasteen lämpenemisellä vastaavat luvut olisivat 420 

miljoonaa ihmistä kerran 5 vuodessa ja 1,4 miljardia kerran 20 vuodessa (Dosio ym. 2018).  

Simulaatioiden mukaan 2 celsiusasteen lämpenemisskenaariossa kesän 

maksimilämpötilat pysyvät alle 50 celsiusasteessa suurimmassa osassa maailmaa. Yli 2 

celsiusasteen lämpeneminen tarkoittaisi sitä, että 50 celsiusastetta tulisi ylittymään jokaisella 

mantereella. Kaikista korkeimmat lämpötilat tultaisiin mittaamaan Pakistanissa, Irakissa ja 

Saudi-Arabiassa, jossa ne tulisivat kohoamaan yli 60 celsiusasteen. Äärimmäisiä kerran sadassa 

vuodessa esiintyviä lämpötiloja havaitaan jo 10–25 vuoden välein jo 1,5 asteen 

lämpenemisskenaariossa. Jos ilmaston lämpeneminen saavuttaa 4 celsiusasteen rajan, näitä 

normaalisti kerran sadassa vuodessa esiintyviä lämpötiloja tullaan havaitsemaan 1–2 vuoden 

välein laajalla alueella.  

Ilmaston lämpeneminen tulee lisäämään myös maksimilämpötiloihin liittyvää 

vaihtelua. 2 celsiusasteen lämpenemisskenaariossa vaihtelu kasvaisi jopa 50 prosenttia Etelä -

Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Keski-Euroopassa ja Intiassa. 4 celsiusas teen 

lämpenemisskenaariossa maksimilämpötiloihin liittyvä vaihtelu kasvaisi lähes kaikilla 

mantereilla ja suurimmat lukemat tulisivat nousemaan yli 100 prosentin. Tämä tarkoittais i 

käytännössä sitä, että kesälämpötilojen vaihteluväli kasvaisi noin 14 celsiusastetta Pohjois-

Amerikassa ja Keski-Euroopassa, ja jopa 18 celsiusastetta Intiassa. Tilanne on erilainen 

esimerkiksi kohdealueella Australiassa ja Itä-Aasiassa, jossa maksimilämpötiloihin liittyvä 

vaihtelu ei muutu merkittäväksi ilmaston lämpenemisen takia. Vuoristoalue illa ja osassa Etelä-

Eurooppaa, Pohjois-Amerikkaa ja Etelä-Afrikkaa maksimilämpötiloihin liittyvä vaihte lu 

vähenee 10–35 prosenttia 4 celsiusasteen lämpenemisskenaariossa (Suarez-Gutierrez ym. 

2020).  

Itä-Aasian alueella tulevaisuuden lämpenemisen odotetaan olevan maailman 

keskiarvoa korkeampaa. Kiinan keskiarvoinen pintalämpötila nousee noin 1,7–2 celsiusastet ta 

globaalin keskiarvon ollessa 1,5 celsiusastetta. Äärimmäiset lämpötilat tukevat yleistymään 

alueella huomattavasti, sekä niiden intensiteetti tulee myös kasvamaan, ja samanaikaises t i 

äärimmäisen kylmät lämpötilat tulevat entistä harvinaisimmiksi. Itä-Aasiassa on neljä ”hot-

spottia” jossa lämpeneminen on kaikista voimakkainta. Niitä ovat korkealla merenpinnas ta 

sijaitseva Tiibetin ylänkö, Luoteis-Kiina, Jianghuain alue ja urbaanit alueet kokonaisuudessaan. 

Tiibetin ylängöllä muita alueita korkeampi lämpeneminen johtuu lumen ja jään 

heijastavuudesta ja vesihöyryyn liittyvistä muutoksista. Luoteis-Kiinassa lämpenemis tä 

kiihdyttää kuiva maaperä, puutteellinen haihdunta ja kasvustotyyppi (You, 2022). 
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Australiassa tutkimustulokset ovat linjassa myös muiden viime kappaleiden aikana 

käsiteltyjen alueiden kanssa. Pitkittyneet ja intensiiviset lämpöaallot ovat alueella 

tulevaisuudessa paljon nykyistä todennäköisempiä. Esimerkiksi vuodenvaihteen 2012–2013 

pitkittynyt ja todella intensiivinen lämpöaalto nimeltä ”vihainen kesä” tapahtuisi kahden 

celsiusasteen lämpenemisskenaariossa 77 % todennäköisyydellä minä tahansa vuonna. 

Australiassa lämpöaallot aiheuttavat erityistä haittaa esimerkiksi koralliriutoille, joita on laajalt i 

maan merialueilla. Tavallista lämpimämpi merivesi vaalentaa koralleja, jolloin ne saattavat 

kuolla kokonaan pois. Esimerkiksi Australian suuri valliriutta on täysin uniikki ekosysteemi, 

joka on vaarassa tuhoutua ilmastonmuutoksen seurauksena. Myös aikaisemmin käsitellyt 

maastopalot ovat suuri helleaaltojen tuoma haitta (King ym. 2017). 

 

 

Kuva 12. Australiassa tapahtuvien luonnon ääri-ilmiöiden vuosittainen todennäköisyys 

lämpenevässä maailmassa (King ym. 2017). 

 

 

6 Pohdinta 

 

Esitettyjen esimerkkien ja tutkimustiedon perusteella on täysin selvää, että ilmastonmuutoksen 

vaikutukset sään ääri-ilmiöihin ovat merkittävät. Kaikkein suorin vaikutus 

ilmastonmuutoksella on käsitellyistä ääri-ilmiöistä lämpöaaltoihin, sillä ne ovat yleistyneet jo 

nykyisessä tilanteessa ja niiden kokoluokka ja vaikutusaste on pystytty määrittämään 

epäluonnolliseksi, eli ihmisen osittain aikaansaamaksi. Epäsuorin vaikutus 

ilmastonmuutoksella on työn perusteella trooppisiin hirmumyrskyihin, sillä täysin luotettavia 

ennusteita ei ole pystytty luomaan myrskyjärjestelmien kompleksista rakenteesta johtuen.  
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Hirmumyrskyihin vaikuttavat lukuisat meteorologiset järjestelmät, joiden reaktiosta 

ilmastonmuutokseen ei ole täyttä varmuutta. Hirmumyrskyihin liittyvä tutkimus voi tosin olla 

eräänlaisen läpimurron partaalla, sillä niihin vaikuttavia tekijöitä pystytään ymmärtämään koko 

ajan entistä paremmin. On todennäköistä, että lähitulevaisuudessa myrskyjen kokoluokkaa ja 

vaikutuksia voidaan simuloida paremmalla toteutumisprosentilla, kun meteorologis ten 

järjestelmien ja ilmiöiden muutoksia pystytään kartoittamaan. Työssä käsiteltyihin ääri-

ilmiöihin liittyy myös muita vaikuttavia tekijöitä, joita en työn kokoluokan takia käsitellyt.  

Jokainen käsitelty ääri-ilmiö on oma prosessinsa, jonka läpikäymiseen makrotasolta lähtien 

voisi helposti käyttää tämän 20-sivua tekstiä.   

Kokoluokaltaan laajin työssä käsitelty ilmiö on lämpöaallot, sillä tämänhetkisten 

ennusteiden mukaan niistä voi olla tulossa tavanomaisia suuressa osassa maailmaa. Esimerk ik s i 

laajat urbaanit alueet jo valmiiksi lämpimissä maissa tulevat olemaan todella tukalia 

asuinpaikkoja. Lämpöaallot tulevat aiheuttamaan vaikeuksia myös pohjoisemmassa. Vaikka 

lämpötilat eivät välttämättä saavuttaisi ihmiselämän kannalta äärimmäisiä lukemia, eivät 

pohjoiset alueet ole millään tasolla tottuneita todella tukaliin helleaaltoihin. Esimerk ik s i 

pohjoismainen malli rakentaa taloja voi hyvinkin muuttua lähitulevaisuudessa kuumempien 

kesien ja leudompien talvien takia. Nykyiset hyvin eristävät talot ovat jo tällä hetkellä todella 

tukalia asuttavia kesäisin ilman erilaisia viilennyslaitteita. On sanomattakin selvää, että 

normaalia lämpimämmällä ilmastolla on mittaamattoman laajoja vaikutuksia erilais i in 

ekosysteemeihin ympäri maapalloa. 

Tulvat ovat kokoluokaltaan toiseksi laajin työssä käsitelty ilmiö. Tulvien 

lisääntyminen johtuu lähinnä rankkasateiden yleistymisestä, joka on ilmastonmuutokses ta 

johtuvaa. Myös jäätiköiden sulamisesta johtuva merenpintojen nousu voidaan laskea yhdeksi 

suureksi tulvaksi, sillä se tulee peittämään alleen maata, joka on aikaisemmin ollut kuivaa. 

Tulvien ennustaminen asettuu todennäköisyydeltään lämpöaaltojen ja trooppisten 

hirmumyrskyjen väliin. Tulevaisuuden ennusteille annettu todennäköisyys on hyvä, mutta 

ilmiöön liittyy hirmumyrskyjen tapaan erilaisia muuttujia ja tekijöitä, jotka saattavat muuttaa 

tilannetta (The New York Times, 2022). 

Koko ilmastonmuutos kokonaisuudessaan on periaatteessa ihmisen toiminnasta 

johtuva ääri-ilmiö. Lähes kuukausittain maailmalla tapahtuu erilaisia sään ääri-ilmiöitä, joista 

osa on liitettävissä ilmastonmuutokseen. Viimeisimpiä äärimmäisiä tapahtumia ovat olleet 

esimerkiksi historiallisen kuuma kevät Intian ja Pakistanin alueella, sekä sitä seuranneet tulvat 

Pakistanissa, jotka tapahtuivat normaalia voimakkaamman monsuunin takia. On harvinais ta, 

että yhden valtion alueella tapahtuu saman vuoden aikana kaksi tämän kokoluokan ääri-ilmiö tä, 
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mutta kaikkien ennusteiden mukaan vastaavista tapahtumista voi jopa muodostua uusi 

normaali. Ääri-ilmiöiden kiihtyminen on havaittavissa jo 1,5 celsiusasteen lämpenemisen 

kohdalla, ja tulevaisuutta ajatellen lämpenemisen rajoittaminen kyseiseen rajaan on todella 

optimistinen skenaario. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 celsiusasteeseen vaatisi 

kasvihuonepäästöjen jyrkkää vähentämistä tästä hetkestä lähtien, sekä päästöjen tuomista täysin 

nollatilanteeseen vuosisadan puolivälin paikkeilla. Tämänhetkinen ennuste on se, että 

nykyisillä säädöksillä ilmasto lämpenisi vuosisadan loppuun mennessä noin 2,7 celsiusastet ta 

verrattuna esiteolliseen aikaan (CAT, 2022).  

2,7 celsiusasteen lämpeneminen on kaikessa karuudessaan todella äärimmä inen 

skenaario. Tässä työssä käsitellyn kirjallisuuden mukaan se tekisi monilla alueilla asumisesta 

todella haastavaa tai jopa mahdotonta. Kun pelkkä lämpötila ja siitä seuraavat asiat tekevät 

elinolosuhteista sietämättömiä, ovat erilaiset luonnonkatastrofit vain eräänlaisia kirsikoita 

kakun päällä. Tästä johtuen ilmaston lämpenemistä vastaan tulisi taistella keinoja kaihtamatta. 

On ikävä tosiasia, että tämän muutoksen vastaisen sodan ensimmäinen puoli alkaa olla hävitty, 

mutta fokus on jo onneksi siirtynyt ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen. Tässä 

rajoittamisprosessissa jokaisella celsiusasteen kymmenyksellä on merkitystä, sillä esimerkik s i 

puolen asteen lämpeneminen näkyy pelkästään kaikissa työssä käsitellyissä ääri-ilmiö issä 

merkittävästi. On täyttä realismia, että lämpenemistä ei saada rajoitettua 1,5 celsiusasteeseen, 

joten kaikki toimet tulee kohdistaa esimerkiksi 2 celsiusasteeseen, joka on vielä jokseenkin 

mahdollista saavuttaa. 2 celsiusasteen lämpeneminen ei todellakaan ole mikään ideaali 

skenaario, mutta se on silti huomattavasti parempi tulos, kuin ennustettu 2,7 celsiusastet ta 

vuosisadan loppuun mennessä. 

Joka tapauksessa maailmamme tulee muuttumaan huomattavasti. On todella tärkeää, 

että yleistyviin ääri-ilmiöihin pystyttäisiin sopeutumaan mahdollisimman hyvin. Tämä 

tarkoittaa käytännössä valmistautuvia toimia niihin liittyen. Kaikkiin työssä käsiteltyihin ääri-

ilmiöihin on olemassa sopeutumiskeinoja. Ongelmana on tosin se, että niiden tehokkuus riippuu 

täysin sijainnista ja saatavilla olevista resursseista. Trooppisiin hirmumyrskyihin liittyviä 

sopeutumistapoja ovat esimerkiksi katastrofien hallintastrategiat, metsien istuttaminen ja 

ilmiöiden ennustaminen ajoissa, jotta valmistautumiselle jää tarpeeksi aikaa. Trooppisten 

hirmumyrskyjen kanssa huomattavasti heikommassa asemassa ovat köyhät valtiot sekä 

saarivaltiot, joiden resurssit eivät välttämättä riitä tarvittaviin toimenpiteisiin. Saarivaltio ille 

osuessaan hirmumyrskyt voivat tehdä totaalista tuhoa, josta toipumiseen vaaditaan suuria 

määriä rahaa ja resursseja, eikä kaikilla valtioilla välttämättä ole kykyä selviytyä sen 

kokoluokan katastrofeista (Climate Analytics, 2019). 
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Tulviin liittyviä varautumiskeinoja ovat esimerkiksi aikaiset varoitusjärjestelmät, 

fyysiset esteet, riskit huomioiva maankäytön suunnittelu, luonnolliset ratkaisut, 

yhteiskunnallinen turvautuminen ja riskirahastot. Näiden keinojen toteuttaminen vaatii 

rahoitusta ja poliittista tahtoa, joita ei välttämättä ole saatavilla. Myös ihmisten kouluttaminen 

asiaan liittyen on tärkeää, että ihmiset osaisivat toimia tositilanteen tullen oikealla tavalla ja 

esimerkiksi evakuoituisivat tarpeen tullen (Jongman, 2018). Lämpöaaltoihin liittyviä 

sopeutumiskeinoja ovat esimerkiksi infrastruktuurin muuttaminen, terveydenhuo llon 

toimivuuteen panostaminen, aikaiset varoitusjärjestelmät, viilentymiskeskukset, tiedon 

levittäminen lämpöstressiin liittyvistä asioista ja siitä, kuinka hakea tarvittaessa apua. Myös 

lämpösaarekeilmiötä pystytään heikentämään vihreillä tai muuten viileillä katoilla, viile illä 

jalkakäytävillä ja yleisellä viheralueiden lisäämisellä urbaaneille alueille. Näistä keinoista tulis i 

muodostaa oma täysimittainen suunnitelma, joka otettaisiin tilanteen vaatiessa käytäntöön 

(EPA, 2022).  
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